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महापहापाध्याय-श्रीनगेशमहविरचिता । 
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छ 9. 

हमारे यहां हर तरह की संस्कत पुस्तक भे 
१ भाषा टीका के हरवक्त तैय्यार रहती हैँ इसके 
९ अखवि हरं तरह की छपाई तथा जिद् के 
{ वधाई का कार्य मी होता है। 

सस्त तथा माषा भाष्य पुस्तक का बड़ा द्ूचीपत्र 
१ सफ्त मंगाकर देय । 

नीचे छिखि पते प्र पत्र व्यवहार कर| 

= ॥ 3 ॐ स क क क द 9 9० 9 ऊ 39 र ध 

खम्बा संस्कृतं सीरीज जाफिस । 
वि्याक्खिस प्रेस, गोपालमंदिर केन । 

वनारस सिरी । 
ए 
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सकय चु चेता जगतीतले व्याकरणस्य सकरदशनोपकः रका 

योः वेद वैदवेदनं खयन हि ख॑भ्यक् १ 
ग्रह्याय ख वेदमपिं वेद किमन्यशारूरम् ४ 
यस्मादतः क्थममेतद धीलय धीमान् । 
श्ास्वान्तरेषु मवति श्रवणेऽध््तिरी ॥ 

इत्यादिना श्रीमद्धास्कराचायं पभरतिभि स्क, सथा श्रीमरषह- 
श्चवदनेनापि सदहखवदनसेव्णितः परश्लोदगसरुध्वसदेदपः प्रयोञनम् , 
इतिच प्रयोजनवततामचसद घ्ायोव्याकरणाध्ययने व यतते, यतयत्नो वां 
क ईषे फ़णिवरषदनसमुदितानि सहाघंरल्नानि स्वयमुपतुम्। अख्नुः 
पचिततादश्शमहाघंश्त्नो वाः खथसिव सकटदशत काननविहरण्पती- 
मियात् । अतोऽ्रभक्ता क्रीमस्नागसाजशणवतस्मूतेनेडश्रीसल्नायेशेन 
मतिमता चिदद्वरेष्येनं माष्थान्धितोऽखिषानि परलनानि रत्नादि सं 
निजविश्दमतिश्णणोल्खीहानीचीज्ज्यखाति विधाय दसाय ददा 
यां खघुमञ्चू षायाः व्थधायिषत । 

सेयं रधुमञ्ञूष्छा यथाथनामा निःसन्देहं व्योङूरणदरस्थेषु 
परार्ध्यतां मजम्ती कस्य किदुषः खंग्राह्या न स्यात् ६ केषा तथा- 
विना व्यार्करणनदीष्णा अपि स्िद्धास्तरत्नदस्द्ि इक नं भवेः । 
अनुच्कसीलितायां वा तस्यां कथसिदं कतो सहहधरतष्नां विखूएसः 1 
को चा ष्कटाकानं उच्छीटिताया अपि पञ्जष्याया सकासदश्नानि स- 
मुट्धरस्यावतंखयिःतुं प्रसवेत् । इत्यालोच्य तचभदता धीरहुदुवंखाचा- 
्यापिरनामधेयेन श्रीमदए्चायेकष्णयिश्महोदयेनं कुङिका नाप सेरा 
सञ््जुषोत्कछीखनोपष्छासायः व्यच्छायणिः ¦ तथा भीपाययुण्डोयाहुदे त 
विदुषा कलानाम्नी टीकां विधाय कडवोपडतं केथाकरणकूले 

देतद्रीव्धाद्यसयेत्यं सञ्दूर्ण सुपथि समुर्छुष्छेनं शिरसः 
यङ्ृष्णदाखयाक्तं मदोदथेना ऽन्किप्यापि इद थंविखारास्तमेख कुडिका 2- 
का पुस्तकमेकः मेव नातिश्ुदध खञुपलव्धं । सथा कलारीकादुर्तकं ख- 



र भुभिका । 

सपू्वमपि अशुद्धिबहुल्मेकमेव सम्प्रसादितप् । अततः आक्दथविचीरं 
टीकाद्कयोपेतं, शअग्रेच कटयेव सनाथितं मुद्रप्पयिष्ये इति धुतोत्छा- 

हेन श्वेशिवरेणः १९९२३ अयौदशाधिकैकोन्विशतिदततमेशवीये सुद्राप- 
यित समारन्धा । संशोघनकायं च काशिकराजकीयपाराख्याध्याप- 

कश्रीमदनमोहनपाटकमहोदयद्वाया खण्डद्वयवयंतं छमपादि ॥ तदा- 
नीमेव तेषां परतेरस्वास्थ्याच्छोधनक्ायंविकलख्तामालोच्य तृतीयख- 
ण्डालश्रति विद्ध र्रीशेण्डे इत्युपाहसीतारामशाखिणः- संशोधन 
कायं न्ययुज्यन्त ! 

तैश्च एकादशाखण्डान्तं संशोधितेऽ्रे तस्मिन् कायं श्रेषटिवर्राथंन- 
याऽह व्रावतिषि । समापयं चाऽऽग्रन्थपरिखमाति९ संशोधनम् । 
तञ सवरपि यथामति संशोधनेऽपि. रीकापुस्तकयोरशुद्धिगडुल्या- 
दुपायान्तर्मावाच्च क्वचिद्रशुद्धयस्तद वस्था एवेति दोषदष्टितां 
विहाय सुमनसो गुणेकपक्षपातितामबलम्न्य छइताथयन्तु शुद्रापण- 
धरिश्रममिति भूयोभूयः पाथयामि । 

„ तथा काशीस्थ श्रीचन्द्रदाटशालकाध्यद्च स्कामिवरदयानन्वमहो- 
दयैः छिखितकरारटीका धुस्तकस्य वितर्णेनास्मिन् सुद्रापणे साहा- 
यस्यसतंपफष्दनेन बहपकृतप् । 

तथा छदथेकिचारादय्े ऊञिकाटीका समुपखव्धा चेत् केनचित् 
सहदयेन तैन तंमस्मत्सविधे संप्रेष्य श्रंयोभागिता सपण्दनीयेति 
खनिवन्धं घाथंयापि। 

श्रीयुत जयकरूष्णदाखश्रष्ठिवरेणाङ्य श्रन्थद्य सुदापणेन बहूप- 
कत्वान्तदीयाभिनन्दमं प्रकाश्य विरमामि 

विदुषामयचरो-- 

माण्डय्युपाहो भाषवशाद्गी । 
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अथ प्रातिपदिकार्थो निरूप्यते} तच्च घटादिपदेभ्यो 
घटत्वादिविदिश्टव्यत्तियोधोऽजुभ्रयते त्र ययि 
शक्तिपारच्छेदकेषु सुख्येन नयनानयनाद्यात्मकव्यव- 
दारेण व्यक्तावेव तत्पर्च्किदः । तथापि व्यत्तिमाखे 
चाक्तिग्रहोऽखभवी ! तासामानन्त्यात्। यास्किशिद्यक्तौ 
चा्तिग्रहूत्तदविषयव्यक्त्यन्तरस्यापि दद्ध याने गोप- 
दाददवस्यापि भानापतत्तेः । तद्धिषयकङाद्वे तद्धिदय- 
कशरक्तिय्रदस्य कारणत्वाभ्युपगमे तञ्च व्यभिचारश्च 
कच इस्तिपकव्यक्यन्तरे इस्तिसंवन्धयरहावयच् इस्ति- 
पके स न गदीतस्तस्यापि दस्तिददारे स्मरणापतत्या- 
च्यकत्तयन्तरे सबन्धज्ञानस्य व्यत्यन्तरज्ञानादेतुत्वात् | 

किच सर्वेषां रखनब्दानां व्यक्तिमाच्वोधकत्वे गौः 
दुङ्खलो डित्थ इत्येषां सदययोगालुपपात्तेस्तस्मा 
ज्जातियुणकियासज्ञा्ि्िष्ास तज्जात्यायनगती- 
क्रुतव्यक्तिषु रक्तिमा वाच्यः तादशादाक्तिय्रदेण 
सकटन्यक्तिवोाषदखनात् व्यत््यस्से चाक्यतावच्छेदका- 

अथेति ! दन्तस्य प्रातिपदिकत्वात्तन्निरूपणानन्तरं भरसङ्गस्तस्येय 
थैः । तच्र-निरूपणीयेतस्मिन्सति । तच्र-तयोमेध्ये । केषु-व्याकरणःदिषु । 
तदिति-राकीव्य्थंः । पवेन विरोषणत्यवच्छद्ः पवमभ्रेपि । अनन्त- 
व्यक्तीनामेकपदोपास्थतेरभावादाहतासा भिति ननु यज काचेद्यक्तो 
शछाक्ति्रदस्य व्यत्तयंनरवो धपि कारणत्वमस्त्वत आह -यत्किचिदिति 
एतदोषाभावायाह तदवीत्ि। तन्न तद्ावेषयन्य त्यतरस्यापि मान. 
मभ्युपेत्यद्, वस्तुतस्तदम मवरवेत्याह किंचेति तथा चागरहीतश्च- 
क्तिकायाव्यकतेमौनमचुचितमेवेति भावः । दोषान्तरं तजाह-किचेति । 
उपसंहरति-तस्मादिति । आनंत्यव्य्िचाराभावायाह्तज्ात्यति । न 
म्वेव मर पिव्यक््य शेजात्यादिनिष्टप्रकारतानिरूपितविरष्यतारा्टशाक्ि 
श्रहे तोदोषोतद्वस्थवेवात आहः तादद्येति । धरोधटपदश्चक््य इती- 

९३९. 
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तिरिकानवच्छन्विरोष्यतादाटि जातिपरकारकः च- 
क्ति्रद् इति जात्याश्चयसकलव्यक्तिबोधसम्रवः | एव- 
चेतद्थसामान्यटल्षणापरत्यासस्यङ्धीकारोऽपि व्यये एव 

किच तदङ्कीच्छारे वसेयत्वसामान्यलष्णया धमो- 
णां धभिण किद्िष्टस्यच सवस्य तद्र्पेण ज्ञानापत्तो सा- 
वेहयापाकतैः ! नच स्वब्त्तिधमोश्चयत्वरूपयः तया सा- 
मान्यधमेप्रक्लारकमेव ज्ञानाभेति नदोष इति वाच्यम् । 
प्रल्धासत्तेः पकारतया भानस्य काप्यदटत्वात् । 

किचाविव्मानेन सबन्धिना सवन्धस्योपपादधथि- 
तुमद्राच््यत्वेन माविषु रशक्ति्रदाखभवस्तदवस्थ एवं । 
भाधेजात्या्चयत्वमादाय तदुषपादने चक्षु; सयुक्त भा- 
विपाकजरूपदे माचिचक्षुःसयुक्तसमवायात्पत्यक्चाष- 
त्तिः । विनरदयदवस्थघटप्रत्यद्छवारणाय सनिकषाणां का- 
येसदभावित्वेनेव कारणतावरयकत्वेनाञ्चैव ट ् टविप- 
रीतकस्पने मानाभावः समवेतगुणनादाश्याश्चयनादाक- 

त्यथः ¦ एव च उक्तरीत्यासकरव्यकिबोधसभवे च । पतदर्थ-तद्वोधार्धं 
अजहद्खिगत्वात्पुकस्व न तत्रे दोषमाह किंचेति । इमं दोाषमुद्धरतिन 
चनि } तया सामान्यलक्षणया, अगत्याऽच तथा स्यीकारेपि तयापि 
अनिवोह एवेत्याह. कि चेति । सामान्यरुष्चणयापि न भाविद्लानं 
ग्रत्यासत्तेरभावाग्त्याह 1 विचेति । पवं च घर्टङ्िव्यतो बोधा- 
युपप्त्तिः । नच स्वन्रचिधमौश्चरयस्वमपि भावि गद्यत इति नायदो 
षोऽत अह भार्र्पतिः । नन्व पकासेऽजेवागत्यास्वीक्रियते दति 
नाय द्!षोऽत आदह विनदयदित्ति । नन्वेचं विनर्यद् घश्यप्त्यश्चेवि 
तव् गत रूपदिम्रत्यक्ष स्यादवात आह समरति! द्रन्यनाश्कसाय 
ग्न्याद्वुठयतत्समवेत गुणोमयनश्छकर्वकल्पनात् , तवत्वाश्चयनादास्य 
गुणनाशकः कट्पने गौरवं ॥ प्व च तटप्पि विनश्यदश्स्थमेवेति न 
ख दोष इति मावः ! जुन विंनद्यद्वस्थश्चरप्रत्यक्षवारणणाय कार्यं 
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सामगन्थेव । पत्यक विषयस्यापि काथसदमावेन हेतु- 
त्वे गौरवम् । विनाशकाले द्रव्यस्य सत्वे तेनाप का- 
येकारणमावेन न नि वीरः । तत्काले तद सत्वे तु संनि 
कषंस्याप्यभावः सबवन्िद्रयाथितसंनिदषस्यान्यत 
रासत्वे उपपाद यितुमरक्यत्वात् | 

वस्न्रतो विनदयदवस्थघटः पत्यक एव + सत्यां 
सामग्च्यांँ{घयो नास्तीत्यादौ प्रसक्तियोग्यवतमानघ- 
टानामेवाभावप्रतीतिरित्यलम् । 

एवंच जात्यवच््छिन्नविषयककशाक्तिमान जातिषाब्दः 
गुणायवाजन्नविषयकक्चक्तिमान् गुणचाब्दादिरितिव्य- 
वस्था । अञ्च विद्षणविशाष्ययोसर्मथोरपि शाक्तिः 
दराक्यतावच्छेदकत्वं च चक्यैकदेरो घरकारत्वं इस्तिप- 
कत्वादावप्यारोपेण गृहीतद्स्ति संबन्धात् ₹स्तिद ने 

कारणभावान्तरमेवांगीक्रियते नायमित्यत्र भाविजात्याध्रयत्वमादा- 
य निवहः । उक्तदोष्रोपि तत पवनात आह पत्यश्च इतति । तत्र परत्या- 
सस्यगीकारजमाह. गौरवमिति । नयु तेन तच वारणः समवादगत्या- 
गीरवा श्रयणमिति च्कितदाद्रव्यस्य सकछमसत्वं वा तत्राय आए 
विनारोति अपिनास्वीयसमुच्चयः अपिना द्रव्यं सापि न सिद्धांत 
दत्याह वस्तुत इति | 

नन्वेवं घटो नास्तीत्यादौ भूतमाविसकरूघटाभावप्रतीतिनैस्यादत 
आह धट इति । वत्तमानमध्यप्याह भ्रसक्तीति । एतेन क्ानलक्षणया 
श्वा निवह इव्यपास्तम् ज्ञानठक्षणाप्रत्याखन्तेः खंडितत्वात् घटपद्- 
स्य तच्यवहारविषये लक्षणायां मानाभावाच्च तथानचुभवाच्च;तदाह 
हत्य खमिति । अज्रपश्च नप्रकारोक्तदोष इति सूचयन्नाह -पव् चति 
ताददाव्यक्तिराक्तिग्रहेचत्यथैः आदिभ्यां क्रियाक्रियादाब्दादि । तन्न 
तादशरव्यक्तिषु शक्तियहेऽवदय वक्तव्ये कदाचिञ्वतिः प्राधान्यं कद 
चिद्यक्तेरिव्युभयसग्रहायाह-विरेषणति । अपिना वक्ष्यमाणवक्षांत- 
र्समुच्चयः । शाकतरेका । अत एवाह शक््यतेति । 
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हस्तिपकत्वेनोपस्थितिः । विेषणविद्योष्ययोरन्यतर 
धसस्यान्यतरच्छरोपे विदेषगत्वादिकमेव बीजम् 
अतषएव शिखीध्वस्त इत्धादौ प्वेशिष्टस्य ध्वसेऽन्वयः; 
कारकविश्ोषणे च गुणादौ कारकत्वम् । 

यद्रा सखवन्धयरविरेव्यत्वस्य सवन्धिभाननिम- 
मकत्ववत्तदवच्छेदकत्वस्य धमभानानियाभकत्वं, यथा 
हस्तिपकादौ हस्त्यादिसवन्धग्रहस्य रस्तिषकत्वादिनो- 
पस्थितौ नियामकत्वस् । अतएव दण्डाद्धरत्वेन घटस्य 
धटाच दण्डत्वेन दण्डस्योषस्थितिः | एतेन कराक्यता- 
वच्छेदकऽपि दा्तिरित्यपास्तम् । फलाभावात् । यथा 
च ाक्तिग्रहे शक्यतावच्छेदकानुगतीक्तसकलव्य- 
किभानमवं छान्दगोषेऽपि तददगतखकलव्यक्ति भानं 
न ऋद्णसमित्यादवेकवचनं तु हाक्यतावच्छेदश्गत- 
सख्यां विक्ष्ये आरोप्य प्रयोगान्नानुषपन्नम् । 

चाक्यताक्च्छेदकत्वं सक्यनिष्या या विद्चष्यता त- 
दवच्छेदकताख्यग्रकारतया भासमानत्वम् ¡ घरादिप- 
द दाक्तिग्रदेच घरत्वादेरेव तस्व नद्रव्यत्वादेरितिन 
तेभ्यो द्रव्यत्वादिधकारको बोधः । द्रव्यारिपदाच ज 

नन्वेवं कचिश्नोपस्थितिरितिकिमर्थमुभयच्र शक्तिरतदातप्वेति । 
तन्न तदारोपे तस्य वीजत्वादेवेत्यथैः शुणादौ श्चोभनत्वादौ, विच्चे 
ष्य पव शक्तिनोभयत्रति ततो छाघवादादह यद्वेति । सचसमतत्वाद्- 
दष्टातमाहसवधेति । ततचिक्तेष्यस्व । पश्चा तराश्चयणचीजमेतनेति 
अस्याथमाह फड!तव । उक्तरत्यातच्यनखमभवात् तदच {वश्दयात 
यथाचति घटत्वादेः श्ाब्दवबोकारतायां तदे तत्पदरक्यता- 
घच्छेद केत्वस्यव प्योजकत्वेनदोषादिति भावः 

क नन्वव न ब्राह्धणमित्यायसिद्िर्विन्चेष्यनानात्वाद्त जह न च्ाद्य- 
णमिति } प्रयोगात् अयुल्यमःनवात्। नन्वेसप्यत्र पक्षे भागुक्तराक्ष्य- 
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धटत्वादिधकारको बोधः । अत एवाकाङापदस्य ₹रा- 
द्राश्नयत्वे चात्य मावेऽपि ततस्तदूषेण बोधः । तद्रक्ष 
छट विषयकसंबन्धय्ररस्यैव तद्धिशिष्टविषयकक्ञानदेतु- 
त्वाडिति मणिक्रनोक्तस् । 

वस्तुतस्तु जकादात्वमखण्डोपाधिशूपं तचत्पद- 
रूपं व जातरूपं वा दराक्यतावच्छेदष्छम् । तेना- 
काराः राद्वाश्रय हति प्रयोगोपपत्तिः । तदुक्तं सरू- 
परञे भाष्ये--द्रव्याथिधानं व्याडिरेति । एतत्पश्े 
जातेरूपलश्वणत्वनाश्रयणात्परित्यक्त सेदः द्रवयमाचं 
विशिषं जातियुक्तं चाद्धेनाच्यते इति कैयटः । चदयेन- 
चिति चिन्वीतेत्यादौ चयेनाकारा चितिभिति मध्यम 
पदरोपिसमास इति न तञ्ाचुपपत्तिः । अच पक्षे 
योयः चब्देनोच्यते स सर्वोऽपि द्रव्यधर्मयुक्तः, काश्चे- 
न्सुख्यतद्ध मैयुक्तः। कथिदुपचरितद्धम॑युक्तः। तदुक्तम् । 
तावच्छेदकत्वं दुक्चवमतञआह शक्येति तच्ित्य्थैः । शाक्तेश्रहे तक्ञि- 
छ्प्रकारतानिरूपितेति दाषः ततोन साऽतिरिक्तत्खाह ताख्यप्रेति । अ- 
तिप्रसगो नेत्याहघराद्पैति । दाचदादपि।) अच्रपरसमति मादातप्वेति। 
उक्तरीस्याव्यक्तिमाचराक्त्यज्गीकारदेवेत्यथेः । तद्रूपेण राब्दाघ्नयत्व- 
रूपेण । तदिदि्टेति शब्दा्रयत्वर्विशिष्टत्यथेः । तत्रं िकायुक्त माहं 
वस्तुत इति । परमतनादहाखडोपेति तदनंभीकारात्सन्ञाशब्दस्वेनाह- 
तत्पदेति जयीपश्चेसिद्धां तमद जातीति ! नन्वेव चतुथः सोपि प- 
क्षोसूवत आहतेनेति । परमते तु तदनुपपत्तिः स्पष्टैव पवं यद 
त्यादिनोक्तश्चुद्धव्यक्तिपश्चे भाष्यसंमतिमाह तदुक्तमिति ॥ कैयटसंम- 
तमधादमिव्यादैवदिति । जतेदधैव्येपि पद्ार्थऽनमिधयाया इत्यादिः 
माजपदेनजातिव्यवच्छेद्ः विदिष्ेत्यस्य वस्तुत इत्यादिः अनेन विजा- 
तीयन्यक्तिनिरासः नन्वत्रपश्चे दयेनव्यक्तीनां चितेरसभवान् षष्ठी 
समासाञुपपत्तिरतञह श्यनति । नयुव्यक्तिपक्चे व्याडिसं. 
मविरयुक्ता गुणाद्यक्तेदेग्यत्वाभाडात् अत आहारश्च शति । छ्यु. 
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वस्तूपलक्षणं यञ्च सवैनाम प्रयुज्यते । 
दरत्यमित्यच्यते सोऽथ भयत्वेन विवक्षित इति ॥ 

द् तदिति सर्वनामपरासरीयोग्यं द्रन्यभित्यथः। 
अत हति यत्पतीयते तदहन्यभिति निरुक्तोक्तः । 

लक्षणान्तरमाह ! भेद्यत्वेनेति । किचिच्निरूपित- 
विरोष्यत्वेनेत्यथः । विवद्धितहत्यनेन शद्राथस्येद ल- 
ह्षणमित्युक्तम् । एवच जात्यादेरपि विशेष्यत्व्ि 
छ्वायां द्रव्यत्वमेव । तिङन्ताथक्रियाया अपि किमा- 
दिभिः परामरारसुखमित्यादिभिविरेष्यत्वाच सि- 
दान्ते संख्यया विरोषणाच द्रव्यत्वमेव । विप्रतिषिद्ध 

धादौ तु साभथ्योत्तन्चान्तरप्रसिदधद्रव्य्रदणभिति 
हेखाराजः । 

अन्ये तु जातेरेव चरक्योभयन चाक्तिकल्पने व्य- 
त्तो च कजात तदवच्छेदकत्वस्य वा कल्वने गोरवा- 

त् । युत्तयन्तरमपि राक्तिवादान्ते उक्तम् । व्यक्तिभनं 
तु शक्तिग्रह धिदष्यत्वात्, तव तच्नावच्छेदकत्वेन जा- 
तिभानवत् । शक्कि्रदस्तु गागांपदराक््य इत्येव । सच 
स्वर्मीध्वस्त हातैवत् नागरडीतविशषवणा बुद्धिषरोष्ये 
उपजायत इति न्यायखरकुतखाधवेन जातिमचे । 

व्यक्तिपक्च इत्यथः । तत्र विदाषमाह कचिदिति । तदुक्तदरिणाहे- 
खारासीयमहिदमिति ! अतइतिसवेनामापरक्चण, राब्दाथस्य तज्ञन्य- 
प्रतीतिविषयस्य } पएवचतस्यखक्षणान्तरस्वेच | भ्रसगा दाह तिङन्तेति। 
पूवैटक्षणाक्रां तत्वमाह किमेति । दितीयाक्रांततामाह सुखति । सिद्धल- 
श्चणाक्रान्तत्वमप्याहसिद्धान्ते इति । भूषणादिमतनिसासायेदं । नन्वस्य 
द्रव्यस्य विभरेत्यादौ ग्रहणे तदानथेक्यमतञह विप्रेति । गुणाश्चयोद्रन्य- 
मित्याद्ाविव्य्ः । लाघवादाहान्येत्वित्ति । आेदोषमःदहयोभयक्चेति । 

ह्धितीयेतमादग्यक्ताषिति । नन्वेव कथं व्यक्तिमानमत आहन्यक्तीति। 
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यद्रा जातिविकशेष्यक एव रक्तियररो गौगोपद श- 
च्य इति{जाताषेव शा क्तावप्येवभवाभिरापात् । जते- 
राश्चयावियोगेऽपि तस्याः केवलायाः शब्दवाच्यत्वम् 
यथासुखस्य स्वस्थानाक्चेयोगेऽपि जलादौ इयमानस्य 
सुग्वषदबोघ्यत्वं तद्वत् । शक्यतावच्छेदकः तु राच्दग- 
तला जानिः । शद्धाथयोस्तादात्म्येन तद्तजात्योरपिं 
तत्वात् ! 

यद्भा जातिगतो घमस्तथा । विनापि सकेताधेषथ- 
तां सामान्येन सबन्धनियमात् स्वसदचरिता व्य- 
क्तर्जाति विशिनष्टि । यथा चक्षुरादीनि रूपादिज्ञाना- 
गररीतान्यपि चाश्चुषयामीत्यनुव्यवसायेन गृद्यन्ते तद्र 
दिति दरियन्थे स्पष्टम् । 

मास्तु वाठ्यक्तेभोनमित्यह्ुः तदुत्तं तञचैव भाष्ये, 
आकृति वाजप्यायन इति { व्यक्तेर भानेऽप्यानयनादि- 
करिंथा त्र केवलायामसम्मवन्ती व्याक्तसारित्थन नि- 

# क भस 

प्रागुक्त दष्टा तप्रकारमाह शक्तीति । पागुक्तदाणीतिकप्रकारमाह तवेति। 
द्वितीयमतवादिन इत्यथः} नन्वत्र पश्च श्ाक्तिथ्रहेगोत्वत्वाद्वि्रवेदो 
गारवमत आह शक्तीति । नन्वेव कथ -तन्माअेऽत आह् जातावेवेति 
मीमांसकमते इति मावः ¦ नयुनित्यस वधे कवे वाच्यत्वं न द्शघ- 
मिति भथमपक्षास्ंगतिर्तञदह जातेरिति । नन्वत्र पश्च राक््यताव- 
छेदकाकरेमत आह राक्यतेति ! नच्ुतस्याः कथतह्त्तित्वमत आह 

शब्दाथयो रिति राब्दव्य्तिरूपयोरिव्यथेः । त्खातर तादाल्म्यात् 
पवमपि तादास्म्यं न चचिनियामकमतं आह यद्वेति । जातौ जतन. 
ति परमतं नाक्तिद्धात इति प्रागुक्तं । नन्व पक्षे उक्तसीत्या सम्भवा- 
त्कथ व्याकेमानभिति द्विचीयपक्चासगतिरत आह विनापीति) दाक्ति- 
ग्रहे ऽभानेपि शाब्दबोधे सानरिति मावः ) मतांतरमाद मा स्तुवेति। 
बोधोपीति भावः । अच जुद्धन्क्किपक्चभाष्यसंमतिमाह तदुक्तमिति । 
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वस्तपरक्षणं यञ सवेना व्रयुज्यते । 
द्रन्यभित्युच्यते साऽथ ययत्वेन विवस्ित इति ॥ 
इदं तदिति सवैनामपरासरयोग्यं द्रन्यभित्यथः। 

अत इति यत्पतीयते तद्रग्याभिति निरुक्तोक्तैः | 
छक्षणान्तरमार । भद्यत्वेनेति । किचिन्िरूपित- 

विरोष्यत्वेनेत्यर्भः । विवल्तितहइत्यनेन शाद्राथेस्येदं ल- 
व्षणमित्युक्तम् । एवंच जात्यादैरपि विष्यत्वचिच- 
घ्लायां द्रन्यत्वमेव । तिङनन्ताथोक्ेयाया अपि किमा- 
दिधिः परामरोत्सुखभित्यादिभिर्विशेष्यत्वाच सि- 
दान्ते संख्यया विरोषणाच द्रव्यत्वमेव । विप्रतिषिद्ध 
चेत्यादौ तु सामथ्योत्तन््रान्तरव्रसिद्धद्रव्यमरणमिति 
हेखाराजः । 

अन्ये तु जातिरेव शाक्योभयच् शक्तिकल्पने व्य- 
न्तौ शाक्तजातौ तद वच्छेदकत्वस्य वा कल्पने गौरवा- 
त् । यु्यन्तरमपि राक्तिवादान्ते उक्तम् । व्यक्तिभानं 
तु दाक्तिग्रहषेदाष्यत्वात्, तव तञ्चावच्छेदकत्वेन जा- 

तिमानवत् ! शक्तिग्रहस्तु गौ्गोपदद्ाक्य इत्येव । सच 
स्वमौध्वस्त हासवत्{ नाग्रहीत विशेषणा बुद्धिशेष्ये 
उपजायत इति न्यायसदकुतखाघवेन जातिमाचे । 

^ अ व्यक्तिपश्चे इत्यथः । तत्र विदोषमाह कश्चिदिति । तदुक्तहरिणिाहे- 
खाराओजयमष्दिदमिति । अतदतिसवैनामापरश्चणं, शब्दाथस्य तज्ञन्य- 
्रतीतिविषयस्य। एवचतस्यलक्षणान्तरत्वेच | प्रसंगा दाह तिडन्तेति। 
पूवेरुक्षणाक्रां तत्वमाह किमेति । द्वितीयाक्रं ततामाद खखेति । सिद्धल- 
श्लणाक्रान्तत्वमप्याहसिद्धान्ते इति । भूषणादिमतनिरासायेद्ं । नन्वस्य 
द्रव्यस्य विप्रेत्यादौ ग्रहणे तदानथेक््यमतञह विपरेति। गुणः्येद्रन्य- 
मित्यादाविव्यथेः । टाघवादादान्येष्विति । आचेदोषमादहोभयत्रेति । 
दितीयेतमाहव्यकाविति ! नन्वेव कथं न्यक्तिमानमत हन्यक्तीति । 
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यद्रा जातिविशे ष्यक एव राक्तियरो गौगपद श- 
क्य इति{जातावेव श क्तावप्येवम्नेवाभिङपात् । जतै 
राश्रयावियोगेऽपि तस्याः केवलायाः चच्दवाच्यत्वम् | 
यथास्रखस्य स्वस्थानाषेयोगेऽपि जलादौ दद्यमानस्य 
घुखपदबोध्यत्वं तद्वत् । रक््यतावच्छेदकः तु खव्दग- 
ता जानिः । चाद्वाथयोस्तादत््म्येन तद्भतजात्योरपि 
तत्त्वात् 

यद्रा जातिगतो धम॑स्तथा । विनापि सकेताषेषय- 
तां सामान्येन सबन्धनियमात् स्वसदहचरिता व्य- 
क्ि्जाति विशिनष्टि | यथा चक्षुरादीनि रूपादिज्ञाना- 
गहीतान्यपि चाश्चुषयामीत्यचुव्यवसायेन गृद्यन्ते तद्रू 
दिति इरिग्रन्ये स्पष्टम् । 

मास्तु वाव्यक्तेभौनमित्माहुः तदुक्तं तञ्चैव भाष्ये । 
आङ्ति बाजप्थाथन इति व्यक्तेर भानेऽप्यानयनादि- 
किया तच्च केवखापामसम्भवन्ती व्याक्तसादरित्थन नि- 

प्रागुक्त दश्वा तप्रकारमाह रातति । घागुक्तदा्मीतिकप्रकारमाह तवेति। 
दितीयमतवादिन इत्यथः । नन्व पश्चे शशक्तिथ्रहेगोत्वत्वादिवेद्ये 
नीरवमत आह शक्तीति ! नन्वेवं कथं तन्मा्रेऽत आह जातावेवेति 
मीमांसकमते इति मावः । नद्यनित्यस्रवधे केवखे वाच्यत्वं नदृ 
मिति भ्रथमपक्नासंगत्तिरतवभाद जातेरिति । नन्वत्र पक्षे राक््यताव- 
च्छेदकाकेमत आह शक्येति । नजचतस्याः कथतदत्तित्वमत आह 
राब्द्ाथयोरिति शाब्दव्याक्तिरूपयोरित्यथेः । तच्वात् तादात्म्यात् 
पवसपि तादात्म्यं न बरत्तिनियामकमत आह यद्वेति । जातो ज्धतर्न- 
ति परमन्तं नािद्धांत इति भराणुक्तं । नन्वत्र पश्च उक्तरीत्या समस्भवा- 
त्कथं व्याक्ेभान मिति द्वितीयपश्चासगतिरत आदह विनापीति । रासि 
ग्रहे ऽभानेपि रखा्द्बोधघे भानमिति भवः ¦ मतांतरमाह मा स्तुवेत्ि । 
बोधोपीति भावः । अचर श्युडन््व्कयन्च भाष्यसंमतिमाह तदु कामेति । 
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ष्पाद्यते । तदु क्म-सरूषसने तदिताथविखचैच भा- 

तत्सदहचरिति द्रव्य अवेष्यतीति । यथा अभ्रिरानीय- 
ताभित्युक्ते केवलस्याश्ेरानयनासभवादचीदेतमपिपा- 
अयान्पेयते एतदेवायनेरानयनं भत्पाच्चस्थस्य लथाक्रता- 
वारस्थणादीनि चोदययमानानि सामथ्यात्सादचयाद्रडय- 
समभिनिविदान्ते । ख्व एवाङकतेः कि यायोग्नेऽन्तभावित- 
द्व्यद्वारकः संपद्यते इति कैयटः । साहचभे च सब- 
न्धः । आकरतेराटर्मणादिभिः शादोन्वथस्तु बोधे बा- 
धस्थापरतिवन्धकत्वादारोपेण बोपवाद्यः | दर्यगतलि- 
ङ्सख्यादिवत्> तद्रतभेदारपपिण गोज ग्थेति ससु- 
चथोपयात्तः । ददााविदेकेनेव चाब्देन द्रन्थगतदित्वादिः 
सत्वेन परनतारत्याद् यूद्यम् । 

दरिश्याद-व्यक्ती काणि संखा जातिस्तु भ 
तिचद्यते इति केचित् । 

तनव सूरे एव ¦ तज्रपक्षमास्तुवेति पक्षे अ!ह व्यक्तेरिति । अपिना- 
तदन्यसवेमानपश्चसमुच्चयः । वन्न व्यक्तौ । साहित्यं प्रयोजककच्च 
तच्न मानमाह । तदुक्तमिति । आरमणं कमो बन्धन वाकेयटमाह यथे- 
ति । साक्लाद्वन्हिस्परेस्य धमेराखनिषिद्धत्वादाहै तदैवेति । नकेव 
रभन्रैवेदमिस्याह सवै पवेति । अन्यन्न त्सद्धातितं साहचयैमने- 
त्याह सहेति पतत्पश्चापपत्तिस्वयमादाकृतेरिति । परमतेप्याहासे 
पेणेति व्याकक्तिपश्चवाद्युक्तदोषांतर परिहत द्रव्यगतेति । अन्यथा 
मेदा्धिष्ठने समुच्चयस्यतत्रपश्चेऽभावात्तद्ा भावापतिः । प्रत्य्थभि- 
त्यस्याप्निरत्यादयेनाह कदाचिदिति । अतपव दा राद्व्यादौ नदोषः 
पकरषस्तु नानाथोुयोधनावद्यकस्तदःहेन्यादयूद्यमिति । एवमुक्ते 
थं हदरिस्मतिमप्याह हरिश्चेति हरिर्पीत्यथैः । व्यक्तावित्यस्य चो- 

क 

द्यमानानीति च्षः । इतिकेचदितिप,ठः केचिदिच्यनेनोक्ता्थे सूचि- 
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वस्तुतस्तु संबन्धास्स्छतव्यक्तेभाननित्येव न्याय्य- 
म् । अतएव संरूपश्ल्रादिस्थभाष्येणक वाच्यता । त- 
प्याश्चैतद्धादे विरैषणतया मानमिति वश््यते । गोत्वा- 
डिपदे जातिरेव धमी तदृबृत्तिधमे च भोत्वादिपदानां 
चा त्तिरतस्तञ्च न कदापि गोव्यक्तिविशष्थको बोधः) 
पि तष्टिवया करिया यतः तैगेवाद् युपलश्षितनेत्वादौ 

इतरपदाथसन्धवोधनं । प्रकृत्यर्थस्य च(श)प्रापेणोपल- 
छ्षणत्वमेव । अतएवौपगवमानयेत्युक्ते नोपगोरानयनं 
उपलक्षणत्वं चापलक्ष्यविषयकरियाऽविषथत्वमेव । 
सदह चरितां व्यक्ति जातिविशिनष्टि इतिपक्षे जातिषा- 
धान्ये एकवचनं, तरूदोकाभित्थादौ समादहारश्च ता- 
त्छुय ग्राहकः । पटस्य शुक्ल इत्यादौ व्यक्तेः प्राधान्य 
जातेविंरोषणता.ुक्छः पटः घटः पटो नेत्यादौ च । 
शावरेयस्य गीचटो नित्य इत्याद्यनमिधानान्न, एव- 
मेच घटो न द्रव्यभितिने। 
तामरुचि प्रकारायन्खिद्धांतमादह वस्तुतस्त्विति एतेन पागुक्तसक- 
खमतव्यवच्छेद्ः । व्रागुक्ततद्भाधष्यस्येदमेव तात्प्थमित्याहातप्वेति । 
तस्याः स्म्रवन्यक्तैः । पतद्धादे जातिपक्षे । अन्न पश्च विशेषमाह गो- 
त्वादीति । कद्ाचित्कार्मन्नपि मते । ततगोग्यक्तिरूपं । अतश्त्यस्या- 
थमाह यत इति । नकेवरुमिदमश्रैवेत्याह प्रङृस्यर्थेति । यशोपवीतिन 
मित्यादौ तदभावादादभरयिणेति ) उपलक्षणत्वं च न काकाददिवदि. 
ल्याह्येपेति । सिहावखोकनन्यायेन भ्रसङ्गच्छुद्धव्यक्तिपश्चविद्चिषआादह- 
सहेति । प्रागुक्तजातिपक्चविशेषप्रतदरद्ययं पश्चविरोषः । जातीति 
नन्राह्यणं तर्के खापित्याद्ादितिभावः । इदमपि वाधाविषयं नसार्व- 
ज्रिकमित्याद परस्येति । प्रागुक्तयत्या तथैव तात्पयदाह धरः पट 
इतिभ्यक्तेरित्याद्ययुषगः । नन्वेवमतिध्रखङ्गोपीत्यतञह शादेति । पव- 

( १ ) प्रकत्यथस्य च प्रस्यया्थं प्रायेगेत्तिपाडान्तरम् । 

१७० 
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यद्रा जातिव्यक्त्योरव्यतिरेकान्जातेरेव धाधा- 
न्येऽपि न वादादयन्वयानुपपात्तेः । अत एव गवादि ह्- 

व्दार्थानामाश्रयगतलिङ्गादिम्राहिता । तदप्युक्तम्-त 
द्वितार्थतिसुखे भाष्येऽथवाव्यतिरेकाद्रन्याक्रत्योद्रेन्या- 
नयनाभिति। मोत्वयदजन्यवबोधे गोत्वे तु भदप्रधानता- 
दात्म्येन व्यक्तेविद्षणत्वमिति न गोत्वं कदयेत्या- 
दिषयोगः | एवमेव पटः हुक्ट इत्यादौ गुणिगतालि- 
खादिग्राहिता द्ञ्ादिदरच्दानाम् । पटस्य दुक 

इत्यञ्च तु न । भदस्यैव तञ्च सम्बन्धत्वात् । 
यदा जातिव्यक्त्योर्भेद एव विवत्ितों वादाद्य- 

समन्िव्यादहारो जातेः प्राधान्य तदा भावग्धानो- 
निर्दर इति व्यवहारः । सच यथाभिधानमिति नाति- 
प्रसङ्गः । तदुक्तं जात्याख्यायामितिमूञे भाष्ये जा- 

तिरब्देन जातिरप्यभिधीयते द्रव्यमपि । कथं पुन- 

ज्ञायते व्रव्यमपीति । एवं हि कश्िन्महति गोमण्ड- 
छे आसीनं गोपारुकः पृच्छति अस्त्यन्न काशिद्गां च- 
इ्यसीति, सपदयति पयति चायं गाः एच्छतिव्वं नू- 

मेवअनभिधानदेड । प्रागुक्तसवेपश्चतो लाघवादाह यद्वेति । प्वेनो. 
भयन्यवच्छेदः अपिना पक्चांतरसमरुश्चयः । अतफएव तयोरव्यतिरेका- 
देव । अथोनां जा्यादीनां । अज्ापि भाष्यसंमातिमाह तद°्युक्तमिति 
नन्वेवं गोत्वं वाहयत्यादिष्योगापत्िरतह गोत्वेति । आदिसं- 
ग्राह्यं ॒विरावयति पवमेवति । तद्धदगुणगुणिनोरव्यतिरेकणत्य्थैः | हा- 
ब्दानां तद्थोना मतिप्रसङ्कमेवं सति प्राप्तं निराचष्टे परस्येति । पकेन 
ताद्ार्म्यव्यवच्छदः । 

७ प, 9 ७५, 

नन्वत्राभदकपक्षे मावधरधानो निदेदा इतिव्यवक्ारासंगतिरव- 
आह यदेति । मनतिभ्रसंगायाह सचेति । यदेत्या्युक्ते माप्यसंमति- 
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नयस्य द्रव्यं विवक्षितमिति । तद्यदा द्रव्याभिधानं 
तदा बहुवचनं यदा सामान्याभिधानं तदैकवचनभि- 

जातिशब्देनत्यस्य जातिशाक्तिग्रङविषयेणेत्य- 
थैः । द्रव्याभिधानमित्यस्य द्रव्यायेदेनाभिधानं वि- 
दष्यतया द्रव्याभिधान चाथः। सामान्याश्िधान- 
मित्यस्य द्रव्याद्भरेदेन विशष्यतया तदभिधा- 
नमित्यथैः | 

यत्तु बहुषु बहुवचनमितिसुजे माष्ये उक्तं यद्। 
गुणे गुणिविंरेष्यको चवति तदा नान्तरेण मावथ- 
त्यय शुणप्रधानो निर्द्ः । यदा तु गुणिना शुणो 
ठ्यपदिद्यते पटस्य ्युक्टं इति तदान्तरेणापि भा- 
वप्रत्ययं गुणप्रधानो भवति निर्दा इति । तत्त भा- 
वप्रधानतातात्पयेग्रारकभाजोपलश्छणम् । 

तथा सरूपद्ठेऽपि जत्ति; पदाथत्वे तस्याप्येकत्वा- 
द्िवचनायसिद्धिमाराङ् व्यक्तिवादेच नन्राह्यणं हन्था- 
दित्यादावेकं ब्राह्मण मरस्वा कती स्यारित्याश- 
त्तं नद्याक्रतिपदाथस्य द्रव्यं न षद्दार्थो द्रव्य 

माह तदुक्तमिति । जातीति तत्वेन धरसखिदेन गवादिशब्देनेत्यथैः 
आदये खाघवाद्िमानस्य स्पष्टच्वादाह कथमिति । ददनं सत्तायां 
कन्न ! स ॒गोपाखकः । पयति विचारयति । इतिभाष्यसमात्ते 
अविरोधायाह जातीति यथाकर्थविदिति भावः । यद्धेतिमतेनाह द्रः 
उथाभेदेनेति आच्मत्तनाह विशेष्येति । विदशेषणत्वेत्वतद्निष्ठत्वादाद 
ष्विह ष्यतयेति । 

नयु बहुप्विति सुन्रे गुणगुणिभावमाचस्थले तथोक्तं नान्येति 
कथं सामान्यतः प्रागुक्तमत आड यत्विति । मां काल्न्यं । उक्तेयं मा- 
ष्यांतरसमतिमष्याह तथेति आशंक्योक्तमित्य्न्विथः आिनानं- 
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स्य॒ वाऽऽ , क्रातिनपदाथ उभ्येरुभय पदाथः 
स्यचित् किंचिदगुणभूतं कचित्प्धानभूतभिति 

यथा पचते इत्यादौ क्ियाप्राधान्येऽपि साघनसं- 
ख्याक्रतो व्चनयड एवसाद्कतिपाधान्येऽपि द्रव्य- 
संख्याकरुत इत्यदोष इति कैयटः । 

मतुपख्ञेऽपि कैयटः आश्रयगतैकत्व(१)विदिष्टा 
जातिः कार्ये आश्रीयते यथा पहना यजेतेत्यादाषि- 
ति । पदाथ इत्यस्य पदजन्यबोधविषय इत्यथः । गु- 
णभतमित्यादेः स्वारसिकतयेतिरोषः । कदाचत्तस्या- 
पि प्राधान्यं तु तात्पयै्राहकसापेक्लाभिति चदाकरायः। 
द्रव्यपघाधान्य च कचिज्जातिगतसख्यया वचनं यथा- 
नब्राह्यणमित्यादौ तज्जात्याकान्तसकलब्राह्मणानां 
बोध इति बोध्यम् । इदः चाभेदेन व्यक्तर्विंदोषणत्वे 
न्यम् । मदेन विशेषणत्वे तु जात्याख्यायाभिति 
सच्रोक्तरीत्यैकयचनमेव । व्यक्तेः प्रकारत्वं च निरवच्छि- 
न्नाया एव । विहाल्यथूतजात्या चानुमभमः । नरि प्रका- 

त्यव्यभिचारादि ( आङवीत्यादावतदनीतिठनमते इतिदोषः सर्वत्र ) 
केयरोक्तमाद्यदोषवारणमाह । यथेति । संख्याक वस्तवायोपङ्तः । भ- 
सङ्गान्मध्येस्पष्ठकेययंतसरमाह मतुविति स्वगतैकत्वसंख्याश्रयणे दो. 
षताद्वस्थ्यमेवातञाहाश्रयेति पवंच तस्पयुक्तका्य स्फुटमवोक्तं । 
यदाथंहस्यस्य पदराक्यशत्यथेनिराखायाह पदार्थं इति । अनियमादाह 
स्वरेति । अतव प्रकृतोपयुक्तमाह कदाचिदिति । 

नन्वेव द्व्यप्राघास्ये नब्राह्यणमित्यष्दौ दोषोतआह दव्येति त- 
त्पयुक्तेतिभावः । अनतिप्रसगायाह कचिदिति यथाऽभिधानमिति 

७, & क भावः) अन्योपि ततोऽविश्चेष इत्याह त्नास्येति। व्यवस्थामाहेदं चेति। 

( १) पकन्धसस्याविशिष्टति पाठान्तरम् । 
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रीभतमेवानुगमकमित्यञ्च मानमस्ति । 
यन्त॒ समथस्तुञ्े जाष्यकेयटयोरुक्तम् वीरः पुरुष 

इत्यादे द्व्यवादे तस्य भेद्ामावान्न भिन्नाथानामेकार्थीं 
भावरूपसामयथ्यमित्याकङ्ावाच्यमपि द्रव्यं दरार श्रित्य 
यथा विदेवणाविदरोष्यभावो जातिवादे एवं द्रव्यवाः- 

देऽवाच्य॑गुणक्तमेदमाश्चित्य तदुपपत्तिरेति । तज्ा- 
वाच्याभित्यस्य दाक्त्याविषय इत्यथः । शुद्ध द्रव्यवाद- 
स्त्वनलपदमेवोपपाद यिष्यते[चटो चट इत्यादौ विच्च 
ष्यावेदोषणभावाप्रतीतेः सोऽपि भद सापेच्ठ इति तदा- 
कायः । जात्याक्रतिव्यक्तयस्तु पदाथ इति गौतमीये 
खे तद्धातिंककारोऽप्याद् । तशद विच्ोषणाथेः । किं 
विरष्यते प्रघानोपसजनभावस्यानियमेन पदार्थ 
त्वं, यदा मदविवध्ता विदोषगतिशथ तदा व्य- 
क्तिः पदार्थो (९)न जात्याङृती । यथा गौस्तिष्ठति गौम- 
च्छतीति तथोः स्थानादीनामसम्भवात्सा पदार्थः यदा 
पुनरथेदा विवक्षितः सामान्यगतिश् तदा जातिः 
यद्धाथं इतरे विदेषणं यथा गौनं चदा स्थषटव्य इति । 
नञ जात्यतिरिक्तपदाथस्य स्वरूपतोऽमानेन तस्यविशेषत्वे तत्र 
कथ उयक्तेः प्रकारताऽ्त आह व्यक्तेरिति । सनियमो न सिद्धातः 
ददं च पश्चांतरेप्यावदयकमन्येषाभिति मावः । नन्वेवमनयुगमापत्ति- 
रतओआह विदेष्येति । तदेव ध्वनयङ्नाह नहीति । उकत्थ भाष्यांतरावि 
राधं स्पष्थमाह यस्विति तस्याथौनामिति पकीभवनरूपेतिशषः 
गुणेति वीरत्वादीलयथैः । इत्यथईति नतुबोधाविषय इत्यर्थो येन वि 
रोधः स्यादितिभावः । नलु छ्ुद्धद्रव्यवादाशयकमेवेदमस्तु ङतः स 
खूपसुजरभाष्येकवाक्यताऽत आह छुद्धेति । इ ् टांताशयमादह घटदति । 
जानाना ननन 

( १) अङ्क जात्याङती श्ति वद्ार्विकेषाडः 
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चेयाक्तिलाभायैकवचनोपपत्तयेच जातिः परधानं 
तस्याः साल्लात्स्पच्मसस्मवात् व्यक्त्य मेदविवश्ता बो- 
ध्या । पि्टकमय्यो गाव इत्यज्ाक्रतिः वैयाकरणने- 
ऽपष्याक्रतिः शक्येति स्फोटवादे निरूपितम् । 

केचित्तु पिष्कमय्यो माव इत्यञ्च शब्दज्ञानानु- 
वाति वस्तुद्छन्यं विकल्पाख्यं ज्ञानं पातञ्जरोक्तं(व- 
स्तुन्यमित्यस्य बाद्यवस्तु श्चन्यापित्यथः । बवाधनज्ञा- 
नावाध्यत्वाच मिथ्याज्ञानादस्य यदः । बाधज्ञानस- 
त्वेऽपि छन्दव्यवदहारस्य तज्जन्थज्ञानस्य च जायमा- 
नत्वात् । तदुक्तम्- 

अत्यन्तासत्यपि त्वर्थ ज्ञानंकान्द्ःकरोतिहि। 

| 
अपरे तु धमसुषलक्षणोक्कुल्य शक्तिग्रहादस्तुन- 

स्तत्तडमाकरतिविक्िष्टा व्यक्तिवध्यते नतु लड्प्रका- 
रेणेति व्यक्तिवाद्ः । प्रकुष्टप्रकाराखन्द्र हाति बाक्य- 
सोपिविशेषणमावोपि। खरूपसूत्रभाष्योक्तं परसखभतमषीत्याह जात्योकत। 
कार उद्योतकारः जात्यादेर्विंमतत्वादाह प्रधानोपेति । तदेवाह यदेति 
तयोः जात्याङृत्योः । साग्यक्तिः पुनर्व्थे । नन्वश्रापि जातेः स्पश 
खभवाद्यक्ते रेव-तत्वमुचिवमत आदहाश्रेति । 

नन्वस्याक्तरीत्या तन्नापि उपपत्तिरत आैकेति ! नचैवमपि 
भेदविवक्षैव कुतो नेत्याह तस्या इति ! आरङूतिरिति पदारथ 
इत्यदिरनुषगः । इद् पराक्त सिद्धां तसेमतमवीस्याह । वयेति बौद्धस्थं 
तस्य सच्वादाह कास्त्विति । नन्वेव मिथ्याज्ञानादस्य को मेदोऽत 
आह॒ वाधेति । चस्त्वथं तत्रहेतुमाह  बायेति अत्यन्तेति । 
व्याख्यात उक्तवक्ष्यमाणरीत्या निवौहे इृदमयुक्तमतपवमोतम- 
खूजविरो धोनेस्यखचिः केचिदिव्यनेन सूचिता तामेव प्रकारायन्पर- 
तिज्ञातमादापरेत्विति नै्वंपदश्थलेषवापितुबाक्ष्यस्थले ऽर्पद्याह 
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लोऽपि वस्तुनस्तत्तदिश्षगविशिदवयक्तेः स्वरूपणो- 
परस्थितः यथा यः हुक्छवासाः स देवदत्त इत्यादो 
श्युक्लवासउपलक्षिते शक्तिग्रहेऽपि देवदत्तपदजवबोषे 
न तद्भधानं त्था जात्यादृरापि । एतदेव जात्यादेरुपलश्च- 
णत्वं यत्स्वाश्रयाणां सर्वषां स्वरूपतः दाक्तिग्रहवि- 
घयत्व खम्पाद्य स्वथंश्ास्िग्रदातिषयो बोधा विषय- 
अ । यथा काकवन्तो देवद्सग॒डा इत्यत्र काकः स्वो. 
पटल्षितोत्तणत्वादिना तद्गृहामितरेभ्यो व्यावतेय- 
ति । तथा जातिव्य्तीरुपस्थाप्य खोपरुश्चिताभि- 
स्ताभिः चाक्तिमितरेभ्यो व्थावतैयनि । चट. 
त्वाश्चयोः यः सं घटपद्शक्य इति चराक्छिग्रहस्त- 
त्पदेन विक्ष्यमाज्नपरामश्ञेः । घटो चटपदशषक्य 
इत्यस्पाप्ययपरेवाथंः । एतदेवासिप्रेल्य धुवमपाये इति 
मूते धावत्तः पतित इत्यादावधुवत्वमाक्ाङ्कय सतो- 
ऽप्याविवकश्चथा समाहितम् । सरणोपलक्षितं दन्यमा- 
श्रमच्न विवक्षितमिति कैयटः । तदुक्तम् | 
आनन्त्येऽपि हि भावानामेक कृत्वोपलच्तणत् | 
शाउ्द्ः सुकर सम्बन्धो नच व्यभिचरिष्यतीलि। 
हरिरप्याह-अधुवेण निभित्तेन देवदत्तगृहं यथा । 

भ्रष्टेति अयमेवाखडा्थैबोधः । उक्तमेवोपपादयति यथेति नन्वसब्या- 
वतेकत्वरूपं नोपरक्चषणत्वं जास्यदेरत आदैतदेवेति । एतावताऽस््वं 
प्रतिपाद्य व्यावत्तेकत्वमा् यथेति । तांधिकाद्युकतेरसांगत्यध्वनच्राह 
काकेति । आदिनाकेदिकापुंडरीकादि पवचाजातेः शक्ताद्ुपलक्षणत्वं 
सिद्धं । अन्नरपष्चे पोक्तप्रकारासभवादाह घरत्वेति । स्वैनाश्नामितिनिय- 
मादा तत्पदेनेति । तस्यापि सम्रहमाह घट इति । अचर भाष्यसमातिमा- 
हेतदेवेति । आञ्चकयेत्यनेन वस्तुतोभुवत्वमेवेति सूचेतं मात्रमचघा- 
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गहीतं गृहश्ाहेन छ्ुद्धम्ासिधीयते इति 

शुद्धमेव नतु उपलक्चषणीभूतकाकविङिष्टमित्यथः| 
तथाऽखल्योपाध्युप्टक्तितं सत्यश्ुपाध्यनादरणव चा 

व्दैराभिधीयते इति हेलाराजः । न ब्ह्यणमित्यादौं 
ब्राह्मणत्वोपलक्चितत्वस्य सवव्यक्तिषु सत्त्वान्न दोषः। 

थवा शूप सामान्यात्सवेव्यक्िषु हनननिदेधादिति 
तदुक्तम् । अषहृडण् सुते भाष्ये रूपसामन्याद्रा सि 
द्धम् । षारस्पाद्यश्ाक्तिग्रहोऽपि इटश्ा गापद्वाच्य 

इति । अन्नरापि पक्षे शक्तिग्रह मासमानोपलक्षकरूपे- 
ण द्रव्यभेदमा श्रित्य वीरपुरुष इत्यादो सभ्रासः। वीः 
रपदेनापुरूषस्याष्युपस्थित्या तयोने पयोयता तद्धाध्य- 
यक्तिमाज्वाधक्त्व हि पयायत्व्मिलि बद्ानते | 
अयप्रपि पश्चः समथेसुनत्र भाष्ये स्पष्ट इति समा- 
सवाद् निरूपयिष्यते । 

रणे। तदुक्तं भद्धैरखुणाधिकरणे । यत्वेनाभिधानादाह शुद्धमेवेति हरि. 
न्थुनतां निराचष्टे तथेति । अतपवप्रकूतसंगतिरस्य 

नु अच्रपक्षे न ब्राह्मणमित्यादो कागतिरतअओ!ह नब्राह्यति । नन्वेवं 
कथनियतेकवचनमतओह यदेति । बार्तिकाथस्तत पव बोध्यः नन्व 
पक्षे कथमाद्यशाक्तिम्रहः नहि तदा तस्य तञ तदुपलश्चणत्वादिभ 
दोऽतओआह बारस्येति (नन्वेवमपि अवपक्षे समासो न स्थादिति दोष- 
एवातमाहात्रापीति कान्यप्रकाशाध्युक्तदोषमुद्धरति वीरोति मात्रं काः 
त्स्न्यैवधारणे च अस्यापि भाप्यारूढत्वमाहायमपीति । 

भूषणकाराद्युकति खण्डयति यच्िति उभयन्रेति। अर्थमाव.उभयत्रै 
का शाक्तिः अन्यथा जातो वाहाच्न्वयानुपपत्तिः ¦ नचसाक्चात्सबधन 
जातो चद्वाथेपि परपरया तदन्वयो पगमान्नदोषः गौजीतेदय।!दोविशे 
ध्यभूते गोत्वे ऽन्वायेतावच्छेद्कतया गोत्वत्वादिभानापत्तः जातेरपि 

क इ ५ 

प्रकारतयतव स्वङूपताभानामतनयमात् एवे च व्याक्तश्ाक्तिराकवश्य 
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यत्त॒ जातिपक्षेऽपि गवाद्दिषदानासुभयच्च शा- 
क्तिः । शाक्तेग्ररका्यकारणभावे च जातिपरकारकत्व- 
स्येव निवेरो नतु व्यक्तिवि्ोष्यकत्वस्य निवेराः | 
अतएव उथक्त्यरे कुञ्जादक्तिस्तदःरो तज्ज्ञानान- 
पेक्चषणादेतावतैव जातौ चाक्तिरिति व्यवहार इति 
तदपि नं । गोरवात् । 

कि सामान्यलश्षणाखण्डनायायं प्रकारस्तचाका- 
क्य, काथतावच्छेदककोटौ विके ष्या दा निवेकतो गोत्वे- 
नारवादिबोधापत्तेः। नच प्रकारताविरोष एव निवेदयते 
इति वाच्यम् । तस्य गोनिष्ठषिरेष्यतानिरूपितेति 
शब्देनैव बोधनी यतया दुज्ञयत्वात् । तिवो तु गो- 
व्यक्तत्यम्तरबोधो न स्यात् । तन्निविरोघ्यतायां 
तानेरूपकत्वामावात् । 

भ 0 

का यद्यपिजातेर्विंञ्चेष्यतयापि तथाभने बाधकामावस्तथापि सर्वत्रैवं 
कटपनापेश्लया व्यक्तावपि शाक्तिकल्पनैव रखुघीयसीति। पवं व्यक्तेशाक्ता 
वस्माकं न वेमर्त्यं कतु व्यक्तिशक्तिभानेहतुतायमिव । जातिविशिष्ट 
व्यक्तिवोधकत्वभिति नतु - व्यक्तिविषयकत्वनिवेरो गीर्वादत 
पव जालतिशक्तगोत्वएद्पदाच्न उषक्तिवोधः। तच जातिपकारकशाकते- 
भ्रहाभावात् अत एव व्यक्तचदो ब्जा शक्तिरितिगीयते तद्शेतञ्न्ा- 
नानपेश्चषणात् यथान्वयां शे राक्तेसच्व ऽपि तद्धिषयकत्वं बोधजनकना- 
यां नावच्छेदकमिति नान्वयो वाच्यताव्यवहारभाकर् तथा व्यक्त्यंशे 
तत्तच्वेऽपि वद्धिष्यकत्वं बोधज्नकतायां नावच्छदकमिति नन्यक्तौ 
चाच्यतान्यवहार.। गोत्वविषयकत्वस्येवं च निवेचाद्धोत्वदेवौस्यताव्य- 
वहारभाक्त्वामति तदाह शक्तिग्रह । ननुक्तसीत्या मौरवं तुल्यमत- 
आह किंचेति । तच्च तत्खडनं हि । नज तत्र किविशेष्यांशानिवेश्च उत 
न तञ्रत्यि आह कायंतेति वोधापत्तिरितिषाठः पत्तरितिपठे दयथस्यै- 
सकथनं । दुक्ेयेति तक्निवेद्षं विनेत्या द्विः । द्वितीयपक्षे आद तनज्निवे्तो 
स्विति प्रागुक्त दधातरीतिमाह । 

१४१ 
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यदि तु रि 
तानवच्खुक्तया निवेरात्तञ्च न दोष इति विभाव्य- 
ते तदा इथां परथासः । किञ्च घटत्वावच्छिन्नं सरथ 
राति दण्डकारणताय्रदहो मद्क्तरीत्यैव सुरुमो न भव- 
दु क्तरीत्येत्यलम् । 

यत्त॒ कुत्सित इति ञ्चे भाष्ये उक्त स्वाथंमभि- 
धाय हाब्दो निरपेष्लो द्रव्यमाह समवेतमिति तस्या- 
यमरथः. । स्वाथे जात्याद्यभिधाय तद्धिषयकाभिधाग्र- 
हविषयो भूत्वा चशब्दः प्रातिपदिकरूपस्तदितरनिरपे- 
क्वः समवायेन सम्बद्धं द्रव्यमादहेति । अगभिधायेत्य- 
स्य प्रतिपादयेत्यथकत्वे क्त्वोऽनुपपाक्तेः । राब्दतो जा- 
तिद्रव्ययोः कमेण बोधानलुभवात्। पत्यक्षट धकमस्या- 
चारोप इत्यपि न युक्तम् । आश्रयानालिङ्कितिजाति- 

विराष्यांशो दिकशेष्यतायाः वरकारातिरि- 

यदित्विति त्र द्वितीयपक्षे उक्तसव्थेव निवीदादाह तदेति सा- 
मान्यलक्षणास्वगीकारफलखांतरस्यापि मरद्रयेव सिद्धिनभवन्मते श्त्याह 
किंचेति । वच फलद्धयस्याप अनन्यथासिद्या तदावदयकत्वेनास्य 
प्रकारस्य निष्कठत्वमेवेति भ्रागुक्तरी तिरेव साध्वी (व्य क्तयनुपरक्त- 
केवलजातौ शाक््यभावसाधकः अध्रयोजकत्वात् ) । गोपदज्ञानस्य त- 
=छक्ते ज्ञानस्य च जातिविशिण्टाविषयकन्ञानत्वे कार्वतावछदकमिति- 
नजातिविरेष्यत्वाभिप्रायेण गौर्भिव्यत्यादिश्रयोगः पदविशोष्यकशाक्त- 
रह पक्षिऽपि गापदं गवि शाक्तमित्येव राक्तिथ्रहः गोपदं गोत्वे शक्तमिति 
शाक्तिग्रहवदिनां तु गोत्वाषेषयकशाक्तिक्ञानं तद्दिक्षिष्टवोधकमिति 
स्वीकुवेतां गोत्वपदाद्विशि्टबेएधापत्तिदधैवौर ममतु तज्गोव्यक्तप्रका- 
रकगोत्वविराष्यक पव शाक्तिन्रह इति नदोधस्तदाहेत्यरमिति । 

यन्मूरकत्वेनेदं तैरुक्तं तस्यात्य द्यवार्थो न भवदमिमत इति 
तद्वियोधंसिद्ांते परिहरति-यस्त्िति । व्ष्यमाणसीत्याह समवय. 
नेति । तदुक्तं खडथति अभीति । ्रच्यक्षेति च । सरूपसूजमप्यादेय- 
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प्रत्यच्तस्याप्यनुभवविरुद्धत्वेन तज्ापि वस्ततः कमा- 
भावात् । 

भाास्तु जात्या व्यक्तयाक्षेषपः विदाषणत्ववीश्षि 
ष्ट्येनेव जातौ पदानां चाक्तियहाद्िषणत्वासुपप- 
त्या वि्ष्यव्यक्तेराप्षेपः, त्वादिररितपदबोध्या 
जातिव्यक्तिविद्ेष्यकबो धादिषया विददोेषणतया गडदी- 
तद्राक्िकत्वादित्यचुमानम् । 

यन्त॒ जाते निंविंकल्पकोपस्थिति्निं्विंकल्पके इन्दि 
यवच्छहोऽपि करणं शाच्यतुभवोऽपि जात्यंशे निष्यका- 
रक एव । गत्वं किथिदाभितं जातित्वादित्यलुमानम 
पदप्थोज्यायष्योपस्थितेः च्ाब्दकारणत्वान्न व्युत्पाक्ते- 
भङ्गः । सति तात्पर्ये भूमोऽयं ज्वरतीत्थतोवद्धि ज्वल- 
तीति बोधो अवत्येवायमेवाक्षेप इति । तन्न । तादक- 
हेतुपस्थितेरसावेचिकत्वात् । शब्दतो जातित्वेनालुप- 

छृतावाखमेनेत्यदेराहयः प्रागुक्तः । यन्तु तद्भाष्यस्वरसदि व पद् ब्यकते- 
ने स्मरणं नाप्यसुभवः नापि तच्च कुन्जा शाक्तिः कित्वाष्चेप इतिभञ्च- 
स्तन्मतमाह भाह्घाष्त्वति । नन्वसुपपस्यभावे कशथमाक्चपोऽतओआह वि 
दशैषणति सचायुमानमिति तत्पयेगमाह त्वादीति । तर्सीहतपदबो- 
ध्याया विद्षणत्वावैशिष्य्यन तदभावेनाक्षेपाभावादिदं पदविशेषणे । 

वेष्वेकदेोश्मतं खेडयति-यच्िति ! आक्षोफेकः च निर्विकद्पक- 
स्मरति विषया ज्ञातिरोवे्याह जातेरिति । पुंवत्कमेति पुवद्धत्वः । ननु- 
नराटह।ततदतभाह निर्वीति । निष्परेति नििकर्पक पवेत्यथः। तथाच न 
तत्समानाक्रारताविरोध इति सावः। सचादुमानमित्याह गोत्वमिति 
नन्वाश्चपितव्यक्तेरपि शब्दे माने पद्जन्यपदा्थापास्थतिः श्एब्दबो- 
धेकारणमिति व्युत्पत्तिर्भगेऽतओआह पदेति । नन्वेवमतिप्रसगोऽतओह 
सतीति । पवेनोक्तभ्यवच्छेवः ताद्शेति जातिव्वेत्यथः । तच्नहेतुमादह 
दाष्दत इति । गोपदादितस्तादश्रूपेण गेएत्वदेरनुपस्थितेरित्यथः 
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स्थितेः । अथापत्ते रपि नावसरः! अचु पपच्तिज्ञानमन्त- 
रेणापि बाधाद् । समानसवित्सवेयत्वभक्षेप इत्यपि 

युक्तम् । सुव गेकरशादिषु शद्यमाणेञ तेजस्त्वजल- 
थिवीत्वसंरयदखनात् । द्रव्यमिति घटज्ञाने घट- 

त्वभानाभावात् चटत्वपदजन्यजातियाने विद्ाष्य- 
तया उयक्तयभानाच्च | 

किञ्च गवा वैशिष्टयेनच गोत्वस्य समानवित्ति- 
वेद्यत्वेऽपि गोगोत्वयैरिाष्व्यानीति समूदाखंवनमेव 
स्थात् न विशिषबुदधिरित्याहः । 

तन्न । व्याष्त्यादिप्रतिसन्धानं विनाषि बोधात् । 
एतेन जातिशाक्तस्य व्यक्ती रष्चणेत्यपास्तस् । अ- 
लुपपत्तिपत्तिस धानं विनापि बोधात् कचिच्छक्यार्थ- 
योधकस्यैव पदस्यान्यज्च ठक्षणाया टद्टत्वाच्च । नचैवं 
करुते, अन्यथोपपत्तेश्वेत्यकम् । 

तच्गवादिशब्देन गवादीनां प्रतीतौ या कदचि- 
त्सास्नादीनां प्रतीतिः सालुमानिक््येवेत्यन्ये । चाग्ये- 
सअथोपत्तिरवाक्ेपदति मतं सडयति अथौपत्तेरितिबोधादितिगाददयादि 
स्यादित इति भावः । मतांतरं खडयंति समानेति । करकः करेति 
भसिद्धः तेष्वपिदोषांतरमाह द्रव्यमितीति न(च सह)विरिष्ेति गो- 
स्वध्रकारकगोविशेभ्यकसंखयमयौदापन्नवेरिष्ट्यविषयकवुाद्धर्त्वथः 
पतेनेत्वस्यार्थैमाहाचुपेति । नस्ववं नद्येवं । नन्वगत्या तथा स्वी. 
कारोऽतञआहान्यथोपि तिःसिद्धांतमतेनेत्यथः । (न)निरूढलक्षणायां न 
तत्पूवेकत्वनियमो मानाभावात् रूदिश्चक्तिरूढिलक्षणयोभेदानापक्तेः 
अयोजनानयेक्षत्वमातेण निरूढडरक्षणेति पकारादौ उक्ते पतेन त- 
या निवह शति भुषण्तेक्तमपास्तंतद्हेस्यरूभिति । 

विरोषमाह तत्रेति जातिपक्षादाद्ित्यथैः । नियमेनतस्छामभ्रचभा- 
वादाद् कदाचिदिति । येषांमते नाङुतिः शक्या तन्मतमाह सानम. 
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वेत्यपरे । जटखतखादयः शराब्दास्त्ववयवावयविसा- 

धारणाः । चदात्वौषधिपरिच्छनञे लैलादयो व्यवस्थि- 
तास्तदापि तेऽकवथवं सखुदायारयपेणाडइुस्तदभिप्रायेण 
भाष्ये उचछ ससदाये दष्टाः खब्दा अवयवेऽपि वतन्ते 
यथ तैरटशुक्तमित्यादिना । एवं रुणिषरद्ु्धादिषु गुणः 
चाच््यः ! नचानन्त्य दु्खादियणानाम् । एकत्वनित्य- 
त्वस्वीकारात् । आश्रयभवौपाधिकस्तु भदव्यवहारः । 
एकोऽपि सावयवः अतएवाल्पत्वमहत्वक्रतो सेदः । 

यद्वेकमखण्डंनेमेल्यादिगणान्तरसंमिश्रणे महत्व- 
मन्यथाल्पत्वान्ेति तमपस्रञ्च भाष्ये स्पष्टम् । #- 
याप्येवसरेका नित्या चोत्पाद विना (दाच््यस्यैव) सं- 
बर्धस्यैव । पच्याडि राक्यापि याऽव्यवधानेन फलज- 
निका सैक्ैव । अन्यासां तु तादथ्यात्पाकत्वव्यवरारे 
गतोणः । एकपरशुद्ापरपरडुद्छय णयोः पत्याभिक्ञामा- 
वस्तु आरोपित मेदक्रतः। कविदस्त्येव तथा परत्यभिज्ञा- 
गुणपरेषु तद्रता जातिः पाचक इत्यादेः पाककषियास- 
प्बन्धवत् कलतैरि दाक्तिः । कियापचेरकस्य कतीदाक्यः 
ति । सिद्धान्तमतमाह. हाच्यवति । विशर्षातस्माह जरेति । व्यवति 
चेधकर्ाखरं इातेभावः । तच्मानमाह तद्भीति आदिना धतं युक्तः 
मिति पिव जातश्चन्दस्थट जालवत् ॥ युणपर ववद्षस्य वक्ष्यमाण. 

त्वाद्ाह गुणातिं तद्विषये इत्यथः । नस्ववे कथसमेदव्यवहायेऽतजहा 
्रयेति । नन्वेवमाकारास्यापि सावयवत्वापत्तिरत आहं यद्धेति इति 
उभयमेवगुणवत् नन्वेवक थसुत्पच्यादीत्यत आगदोत्पेति । नन्वेघं समू- 
हस्य क्रियात्वेन विशेष्यतया अवयवस्य पच्यादिवाच्श्रत्वं कृथम- 
तह पच्यादीतिं तद्रपारोपेणेति भावः । नन्वेवं पत्याभिक्लातिप्रसं- 

५ क 

गोऽतमहेकेति । आश्रयामेदे त्वि्टपवेति मावः! मेदप्राबस्ये तथा अ- 

भद्भाबस्ये त्वाह कच्चिदिति , एवं गुणिषरे उक्तच्ुणपरे आह सुरण 
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सम्बन्धो विशिष्टकाक्यः । सम्बन्धश्च करियाकारक- 
भावः खएव तञ पघ्रत्तिनिमित्त, पर्रत्तिनि मित्तत्वच 
यञ्ज्ञानाच्कछब्दपव्र्तिस्तच्वं, तस्यभाव इति खज भाव- 
चाब्देन प्रघत्तिनिभितस्मेव अतएव ततः सम्बन्धे 

भावप्रत्ययः, च्ाब्दपव्रात्तिश्च कचिद्ध मेज्ञानात् कचित्स- 
बन्धज्ञानात् इति स्पष्ट तस्य भाव इत्यन कैयषे । 

तच्च जातिगणयोर्खोकनिरूढया सोयमिति प्रती 
त्या यदनिवन्धनसम्बधस्य तिरोधानान्न तच्च सम्बन्धे 

आवप्रत्ययः। कियथा तु कृदन्ते भदस्येव नियमेन भ- 
तीतेसतत्सम्बन्धन्ञानादेव शब्दप्श्रत्तिरिति तन्नैव भा- 
वच्रत्ययः । कियाकारकयो्दाभेदाविति मते तिड- 
न्ते वु युष्मद् युपपदठे समानाधिकरणे इत्युक्तभदः- 
तिरोधानम् । अज च राब्दशाक्तिस्वभाव एव बीजम् । 

¢ 

क्षियाहाव्दस्थरे आहं पाचक इति । आदिनापक्तेति तत्रविषयविभा- 
गमाह क्रियति । प्रकारतया शक्येति शषः! सच सांसर्भिकविषयता- 
वत्पेनैव शाक्य दतिषोध्यम्॥ पतेनपाचकादेः कर्थक्रियाप्रचृत्तिनिमिन्त- 
कत्वं पचेः क्रियायामकस्य कत्तरेशक्तया ताभ्यासुपस्थितयोराकक्ा- 
वरात्परस्परान्वयेन तस्य शाक्तेरेवामाव इत्यपास्तमकाथींमावविधया 
संखगैराक्तयव तथा व्यवह्यरात् ॥ पकार्थौभावबखादाह सर्बध इति 
तत्स्वरूपमाह संबघश्चेति । 

यज्ञ त्र कथां वर्मितावच्छेदकीलयेव वादश वशिष्ट शक्तिम्रहेण 
तस्याः प्चत्तिनिपित्तत्वन्यवहारस्तस्यमाव इत्यञ्च भावपदेन प्रद्तिः 
निमित्त तत्सववश्चव्युभयं गृह्यते पव यस्य गुणस्य भावःदिस्यत्न गुण- 
पदेनापि तत्र खष््याचुसखारेण व्यवस्थेति कतद्धितसमासोात्तरभाव- 
अत्ययेन संबन्धाभिघानञ्ुपपद्यत इतिप्राश्चस्तन्नत्याह सपव । नज्ु 
तथक्रियायास्तत्वमपरास्तद्धमतभह पबुत्तीति। पवेनोभयव्यवच्छेद्ः । 
पव बासिकगुणप्देनएपि ततः पाचकादितः । स्वेखभ्रदहयायाहश्शब्देति 
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अत ठव कत्तादेतसमास्रभ्यः सम्बन्धाविधानं माव- 
प्रत्ययेनेत्यु्का पाचकत्वामित्युदाहतं हरिणा । ज्नि- 
यापरच्त्तिर्निमित्त इत्यस्य क्रियासस्बन्धप्वुत्तिनिभि- 
तक इत्येवाथंः । जातिखणकरियायरच्छोति चतध 
चाब्दानापरव्रत्तिरित्य्च कियावदः सस्बन्धथश्त्तिनिभि- 
तकराब्दापलक्षणमिति न न्यूनतां । यदच्छाशान्दा 
डित्थादयः कादयो मादय । तच्च डित्थादिष्वेकद्व- 
व्योपनिवेशिसंज्ञाथरतेषु व्यक्तिरेव वाच्या । आन- 
न्त्यव्यभिचारयोरभावात् | प्रातिपदिकमान्नादर्थबोधा- 
भावेन सुबन्ता सख्यादेरेव पकारतया नानेन ततो 
न निर्विंकल्पकम्। नच डित्थत्वमित्यादै वत्यया्थ{भा- 
वेन त्वादययनुषपत्तिरितै वाच्यम् । व्यक्तेरेव वकारता 
विरष्यतारूपविषयताद्वयेन भानेन परकारत्वावाच्क्त- 
ज्नाया उ्यक्तेरेव त्वा्यथत्वात् । जात्यतिरिक्त धर्मासि 
प्रकारतायाः सावच्छिन्नत्वनियमस्तु यदसम्बैन्धाव- 

अनतिग्रसंगाय विषयव्यवस्थामाह तत्रेति तयोष्ये श्त्यर्थः । तद्धिते 
विरोषस्य वक्ष्यमाणत्वादाह कृदन्ते इति । तदेवाहक्रियेति । पव च तत्र 
करियेव प्रद्त्तिनिमित्त । अत पव तत्र सवंधस्य ात्तिनिमित्तस्वदेव 
नन्वेवं कथ तत्रक्रियापरच्त्तिनिमिन्तकत्वञ्यवदहाराऽतभह् क्रियेति । 

नजुतद्धितसमास्योरपि सं बंधध्रच्त्तिनिमित्तकत्वेन तदसंग्रहा- 
ततर न्यूनताऽतञह जानीति शाब्दपेति तन्माज्ोपेत्यर्थः । इदं चसु. 
व तशब्दविभागकरणमिति न तिङतासंग्रहभयुक्तन्यूनता । तजते्षांम- 
ध्ये । आकडारादितिसू्ोक्तं हेतु ग्भेविशेषणमादैकेति । वदं थतेषु 
तेषु शब्देष्वित्यथेः । नन्वेवं निर्धिकल्पकापत्तिरितिचत्साक्षिभातिपदि- 
कावुतजुबत।दापाचते नाच शत्या प्रातीति । तस्याप्रयोगाव् । नात्य 
द्याह खुबतादिति । ततः डित्थादितः । ननुज्ञात्यन्यपदाथनिां स्व 
रूपतो नभानभितिनियमवत् जात्यन्यधर्मशिप्रकारतायाः सावाच्छिन्न- 
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च्छिन्प्रकारताया एवोति न कथ्िदोषः । यद्रा तच्च 
ब्रकरतिः चाब्दपरा विरोष्यभतोऽथं एवं त्वायथंः | 
डित्थडित्थत्वपदयोशथ पयायता । 

यत्त बायुवादययवस्थामेडेन शरीरभेडात्तद्रत्तिडि- 
त्थत्वादटि यैव त्वाद्यथं हति तन्न । रोके तज व्यवहा- 
राभावेन तादचोपाधियेदेन भेदे प्रमाणाभावात् । 
आकाशे तु चटाकाश्मठाकचादीति भडव्यवदहा- 
रेण तञ्चौपाधिकमेदाकिद्धिः । अन्यथेकद्रव्यपपाभिवे- 
शिनीत्यस्यासम्यवापत्तिः । एतच तस्यभाव इतिदञे 
भाष्ये स्पष्टमिति ददाक्तिवादे निरूपितं तदितवादे 
निरूपयिष्यते च । काडिपदानां कादीनाभेकत्वमतें 
पथ्चवणंञ्यक्तिषु तेषामनेकत्वमते पञ्ञजातीयवर्णव्य- 
क्तिषु वा राक्तिः । अन्त्ये जातय उपलक्षणमिति उ्य- 

क्तिवादोक्तरीत्या कोध्यस् । तच्षप्यानन्त्याययभावेन 
चश्ववृ्यङशक्यतावच्केदकानुपयोगं एव तञ्ापि पू- 

वदेव आवपरत्यय इति कुत्वङुरब्दयोः पर्थायतैव 

त्वमितिनियमसेगापतिर्तओह ज्ञाव्येति । एवं तक्नियमेऽपिबोध्यं 
अन्नगोरबाद्धाष्योक्तं पक्चातरमादह यद्वेति तज्डित्थ.वमित्यादौ अत्रपक्षे 
तल्नियसोपपत्ताचपि च तज्ियमो मानाभावात् इतिकाध्यं । च पेति 
पयीयता चेदर्थं; । कैयराद्युकतिं खंडयति यविति । वारत्वयुवत्वा- 
धवश्येदयैः ! तत्र अवस्थायां मेदे शरीर स्यत्यादिः । नन्तेवमन्यन्ना- 
निष्रपक्विरितिदछतास्ंगतिरतथहाकारस्वितति । तद्धनत्त्ापिबाङ- 
डिच्थो युवडित्थ श्त्यादिन्यवहारांगीकारे आदान्यथेति ॥ 

पवमाये उक्त्वा द्वितीये आह कादीति नन्वे्घवि शिष्टा क्यापत्ति 
रतञहात्येश्ति । तापि तदुपठक्षणत्वपक्षेपि । तत्रापि कुत्वमित्यत्रापि 
प्ैवदेव प्रकारभेदेन दितीयपक्षेणोपसंहरति । त्वेति । वतीये आह 
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भ्दिपदानां शाक्छ्यव्यत्तयानन्त्येन हाकयतावच्छेद- 
कापेष्षणात् भादिपदमेव हकयतावच्छ्दक तद्रेव तुं 
तद्त्तरत्वाद्यथः । एतद भिघरायेणैव च च्रद्धिरादेच्छघरे 
भाष्ये उक्तम् । "कुत्वं कस्मान्न भ गलति चोः कुः पदस्ये- 
ति। मत्वात्। कथं मसज्ञे"ति। अनेन कुःत्वङ्पदणोभ- 
त्वभसंज्ञापदयोः पयायता स्पष्टमेवोक्ता ! नच कुत्व- 
पदस्थ तन्न लक्षणा । सख्येऽथे कापि परयोगादरोना- 
त् । उपक्रमे राक्षणिकपयोगे वीजा मावाचेति दि । 

परे त॒ गणादौनामपि चराक्यत्वे आनन्त्यव्यभि 
वचचारयोः सत्वेन गुणादिगतजातिरेव राच्या रूप 
वान् किधावान् इतिषद योः शक्िग्रदे सवेधाऽनयोदै- 

वौरत्वात् । रुक्टछादौनामप्यनेकत्वभिति पक्तस्यापि 
तमप्डजे माष्थे सच्वन तच्रापि तयोः सत््वाच । युक्तं 
चैतत् । अन्यथोक्तरीत्या पटादीनामपि नित्यत्वाद्या- 
पत्तिः । किञ्चैकत्वेऽप्यौपाधिक भेदस्य सत्वेन तौ दुवौ- 

कि (न 

रौ । पाचकादिषु सम्बन्धप्रचत्तिनिमित्तकेषु सम्बन्ध- 

भादीनि। तरुक्तवैटश्चण्ये तृतीयान्तार्थमेवादाननेति । कौस्वुभाद् युत्ति- 
खंडयति-नचेति । एतेन तथा सकल्रथकायेक्तमपास्तामित्यस्यञ्च 
निरूपित तदाहेति दिगिति ॥ 

एवं गुणीत्यादि नोक्त पाचामनुसोधेनेति चुचयन् सिद्धान्तमाह-प- 
रेत्विति । शक्येति तेष्वपीत्यादि । नयु तत्न तदमावः प्रायुक्त षवात- 
आह~रूपेति । विशेषे एवान्र तात्पयात् । रूपत्वानुगतीकृतरूपाुगते 
शक्तिग्रहे तु खाघवात्तद्रतजातावेव राक्तिरुचिता वाप्याह-श्ुङ्केति। 
सपक्षो भाष्यौक्तोऽपि न युक्त इत्याह-युक्तीमिति । जगतीतखवतिं्- 
्ादेरेकत्वनित्यत्वां गकारे । आदिना पकत्वं अभ्युपेत्याप्याह-किचैः 
केति । आद ् रा्यमेवाद-पाचकेति । शब्देभ्विव्यथैः । नञ तत्सत्वे न 

१४२ 
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प्रतियोगिक्रियागता जातिः हदाक्या । गुडतण्डटपाके- 
घु भिन्नेषु पाकः पाकः इति अनुगतव्यवदारेण पाकत्व- 
स्यैकस्य जातिरूपस्याङ्गीकारात् । एवमन्यच्चापि । डि- 
त्थादावपि डित्थादिकाब्दगला जातिः । दुकादुच्चा- 
स्णघेदेन डित्थाटिपदानां नानात्वात् । तदध्यवसा- 
याच्च । गुणादिगतजतेः परम्परया द्रव्यक्चत्तित्या 
द्रव्यबोधनिर्वाहः। साक्षादाञ्यव्र्तिजाति बोधजनको 
जातिरदाब्दः । गुणाद्द्रारक्परम्परया तदतव्रत्तिधम- 
बोधजनका गुणाडिशखन्दा, इति न चतुष्टयी राब्दानां 
प्रव्रत्तिरित्यस्य हानिरित्याहुः । 

एवंच शुद्ादय उ यय राक्ता एव गुणे गुणिनि 
वाय्ये पुंस्त्वभवान्त्ये वि्ोष्यनिष्नता । यणे दुद्काद- 
दयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्रातिः इति कोरात्। गुणि- 
नि लक्षणेति तु न युक्तम् । मानाभावात् । खाक्षणि- 
कानां कोरोऽनुपादानाच । रूपादि शरब्दवाच्यस्य तु 
चाब्दराक्तिस्वमावान्न गुण्यभेद्मापन्नतेति बोध्यम् । 
नातितद्भतो यैणशुण्यादेथ समवायः सम्बन्धः । 

भानमतञाह-गुडति । याजकाद्ावाहेवमिति । ननु नानेकत्वे तस्येति 
कथसाऽतआह-लहुकादीति । नय सिद्धति न ततस्तद्धदोतञद-तवः- 
ध्यति । नन्वत्र पक्षे कथे ततो दव्य बोधोऽतअह गुणादीति । नन्वे- 
वचतुष्टयी शब्दानामिव्यस्योच्छेदोऽतआह-साक्षादिति । पयैवसित 
मांहैवचेति। उमयतरेत्यस्य उ्याख्या गुणे इति । परमतं खण्डयति गुणि- 
नीति नजु शुङ्कादीनां शुण्यमेद् विशेष्यनिघ्रता ततो मेदेनोक्तौ तु षु- 
स्त्वमेवेति फठितं, तथासति रूपादावप्यतिप्रलङ्ञोऽतआह-रूपादी. 
ति। पवसवे परमेतनेक्त्वा खद्धान्तमाह-जा(तनद्तोरित्यणदना - 
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समवायोऽएयग्ावो द्रव्यादीनां गुणेमतः । 
स नित्मो यच्च टि द्रव्यं न तच्ानैयतो गुणः। 

इति चरके पतज्ञल्युक्तेः । तञ्च समवाय हति ल- 
स्य, अप्थग्भधाव इति लक्षण सच सहैवावस्थानं अय- 
मेवायुतसिद्धिः द्रव्यादीनामाधारभूतानां युणैराघेचैः 
स सम्बत्धो मतः तेन एृथ्वीत्वगन्धयोनं स सम्बन्धः ¦ 
आधाराघेयत्वायावात् । आधारापेययाकव तयोरनि- 
यतः तन्तुषु पटः पटे तन्तव इति क्षे राखेति च व्य- 
वहारात् । स समवायो नित्यः किं सर्व॑ नेत्याह । 
यञ्नेति । नित्याभिति देवः । तच्च नित्य इत्यथः । हि 
यत स्त्ानियतोऽनित्यो गुणो नातो नित्यद्रव्यतद्गु- 
णयोः समवायो नित्योऽथौदन्यज्रानित्य इत्युक्तम् । 
एवंचानेकत्वभयप्युक्तमेव । एकच द्रव्यऽनेकगुणक्मीदि- 
निरूपितोऽनेकस्तु न । मानाभावात् । कित्येक एव । 
एतावतैकः समवाय इति व्यवहारः केषांचित् । तदुक्त- 
कणादेन-तत्व भववेनेति । तत्वमेकछत्वं, भवन सत्तया 
आदिना क्रियातद्वदादि । तत्र तदुक्तौ-सच पृथकभावश्च । सहेति 
जातितद्धद्देः। द्वितीयपादाथंमाह-द्रव्येति । तथोक्तिस्वरसलन्यम्ै- 
माहाधरेत्यादि । स इत्यस्य मध्यमणिन्यायेन सम्बन्ध त्याह संब 
न्ध इति । तथाथफखमाह-तेनेधि । अस्याथमादाधारेति । आधारध- 
यभावश्च न परसमत षपवेत्याहाधारेति । उत्तरा्धाथैमाह-स इति 
अपकषौलुषङ्गाभ्यामाह--तज्रनिल्यईल्यथदति । दीत्युत्कषेणाभिमबा- 
कयान्वयीत्याह-दहीति । फलि तमाहैवचति । अन्यत्राकत्यन्वे चत्य्थः । 

नन्वाश्रयमेद्रूतभेदवश्निरूपकयेदेकृतभेदोऽपि कतो नात 
हैकमरेति । एवेन परमतभ्यवछेदः । केषांचित्नेयायिका्दीनां । सत्तये- 
ति । सायथा त्रितयवृृत्तिनी न तत्तदूपा किन्तु भिन्निका तथाता. 
द्राः समवायाऽपीस्यथः । नन्वेवं कथं भ्यवहारद्यं त्त्मयुक्तमतओआ् 
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व्याख्यातमिति तदथः।सचाप्रथकस्थितिरूपः समवायः 
स्वरूपेरौतेषां भटव्यवहारनियामकः । अथुतसिद्धि- 
खक्ादमेदारोपाचाभेङै-टयवदारानियामकोऽपि पटः 

छुङ्कः पटस्य शुद्धः तन्तुषु पटः परी मवन्ति तन्तवो 

छे राखत्याढदिव्यवद्रात्। तदुक्त दरिणापि- 
ततस्तु समवायाख्या चक्ति भंदस्य वाक्िका । 

एकलत्वसिव ता व्यक्ती रापादयति कारणेरिति । 

ततःनकायन्यक््त्यनन्तरं भदस्य > भेदमा्प्रतीतेः 
कारणस्युतासिद्धत्वेनैकदेरास्थित्याऽविभागरूपैरित्यथः 
इति देरराजः । तञ्च मदस्थलकोऽवयवावर्थविभावो 
शुणगुणिभावादि थ संवन्धः बष्टीवाच्य इत्येतावता 
समवायस्य सम्बन्धत्वद्रदारो" लोकेऽप्यएथग्धा- 
वाराषात । तदाच स्क समवायन्यवहारः 

तच्च च समवायपदमेव परवृत्तिनिभित्तम् | 
समवायाभ्युपरमाच्च साम्यादनवस्थितेरिति 

व्याससूजं तु समवायस्यैव साक्षात् संबन्धत्वभित्यथे 
खण्डकः तदस्तु समवायाभ्युपगमाद पि ने्टसिदेः । 
अवयवैरत्यन्तभिन्नोऽवयवी समवायसम्बन्धेन तैः 

सचति । तेषां गुणगुण्यादीनां एवंच भेदोवास्तव' अभेदस्त्वासोपितः 
इत्याहायुतेति । आदिना पटे तन्तवः । तस्यापीष्टत्वादाह भेदम 
ति। ननु तस्यसखम्बन्धत्वे उभयत्र षष्ठी स्यात्तदभावे ततापि ष 
छठी कथमतञह् तत्रेति । तयोभध्ये इत्यर्धः । नयु सम्वायस्योक्तर 
श्षणकत्वे कथरोके सधे समवायव्यवहासोऽतआह खोकेपीति । प्र 
चुत्तिनिमित्तान्तरस्य तत्ाप्यभावादाह--वत्रचेति। तच्राधीत्यथेः । 
समवायाज्गीकारे व्यास्सु्रविसेधं परिहरति -समेति। लण्डकपमिति 
मतु तत्खण्डक नाप्युक्तर्सत्या तस्य तत्वखण्डकमित्यथेः । तदेवा 
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सम्बध्यते चेत्समवायोऽपि समवायेनन्येन वा 
सम्बन्धेन खमवाधेभिः सम्बध्येत अत्यन्तम- 
द् साम्यात् । ततश तस्याप्यन्योऽन्यः संबन्धः कल्प्य 
इत्यनवस्थेति । समवायस्य समवायिभिः सम्मू- 
च्छितावभासाद्येदानवभासेन न सख्यं खम्ब- 
न्धत्वमती न षष्टीवाच्यः सः । सयोगोऽपि न षष्री- 
वाच्यः । पदाथयोजनामाचहेतुः सम्बन्धो हि षष्ठ्य- 
थेः । संयोगस्तु नैवम् । तस्य॒ स्वतः पदार्थत्वात् | 
सयोग परयत्यादिव्यवहारात् । परस्परसयोगेनावय- 
वानामरवयव्युत्पादकत्वेन वस्तुभूतकार्यकाररित्वाच । 
सम्बन्धस्य तु न तत्वमिति स्पष्टमेवेति स्पष्ट 
दरिदेखाराजग्रन्थयोः | 

कणादोऽपि शदेदमिति यतः काथकारणयोः 
समवायः इति । इहेति इद भितिच यत इत्यर्थः । 
कायंकारणयोरित्ययुताकिद्धानासुपल्षणम् । आद्य 
म्रदि घट इति । अन्त्य श्ृदघट इति । क्ियाककि- 
यावतोरपि चैच्ो गच्छतीत्यादौ असेदपतीतिः 

ह-तद्थस्त्विति । चाथमाहापीति । मदायेदपक्चे तादास्स्येमैव सिद्धे- 
स्तद्ानथक्यमेवेत्यत आदावयवेरिति । तदखम्भवदुक्तरीव्याआहा- 
स्येन वेति । खाम्धादित्यस्यार्थोऽत्यतेति तस्यापि तददेस्पि। इतिरथ- 
समाप्तो । नच्ु खव कुतानषष्ठीवाच्योऽत आदह समेति । समुङना 
संमिश्रणं । प्रसगादाह संयोगोपीति । अवहेतुमाह पदार्थति । दियतः 
माजपदव्यवङेयमाह-सयोगस्त्विति । पदार्थत्वहेत्वन्तरमाद-परस्प- 
रमिति । षष्स्यंतस्योभयचान्वयः। त्वं उमयं । समवाये परसंमतिम- 
प्याह-कणादोपीति । प्रतीतिद्धयं यतः स समवायः कायकारणयोर 
व्यथः । स्तदेदेतीति । न्युनतानैराचष्-कार्येति । कचित्तव सम्भवं 
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पत्ययाथंकलः करिययाऽभदेनेवान्वयात् । भदस 
म्बन्धस्य चाब्दादलुपस्थितैः । अयं समवायो बौद्ध श- 
व्दाथथोरपि वक्त राच्यः अत एव तयोभदायेद- 
व्यवदारः । अजाथभ्यं चाब्दं इति व्यवहारेण तयोर- 

वाद सामं जयाय द्रव्यगुणक्मसामान्यविदषसमवा- 
या ज्ञातव्या इति चरके । 

यत्त॒ भदसमानाधेकरणाभेदरूषं तादात्म्यं स- 
म्बन्धः अमद व्याखल्यव्त्तिधमानवच्छिन्नपतियो- 
गिताकभउस्य तादश एवाभावो नातिरिक्तः । षतेन 
भेदत्वावच््छिन्नाणावश्चदप्रसिद्धिः येदवतियोगिक्षामः- 
चथेद्धित्वादिना वह््यादौ नीटमेदाभावस्य सत्वात् | 
वह्िनीलइत्थादेरापात्तिरित्यपास्तभिति । तन्न ! तदुत्य- 
साधारणदूपाथयौगिकेन तादातम्यशाब्देन राब्दभयी- 
दया तावतोऽथस्यालायात्। तच्राप्यथ रूटिकल्पनायां 
तु गौरवमछ्छक्ठकल्पना च । समवायान्खमवेतीति सजे 
समवाय समूह् प्राप्य तदेकदेरीमवतीत्यथं इति श्र- 

निंराचष्ट- क्रियेति! समानाधिकरणे हट्युक्तेरितिभावः। शब्वात्तस्मा- 
ष्दात् । अन्यत्रापि तादात्म्यस्य नोपयोगं इत्यधिकं ततो न्धः 

मेवादायसिति । ज्िद्धास्तमतनाह वोद्धति । शब्दश्चाशैश्चतयोरित्य- 
थः । अपिना बाह्यसमुच्चयः । अत एव नत्सतवे उक्तरीत्या तयो. स- 
स्मवादव । उकूबाजपमादाराथे इत स्य क{न्तरस्थपतज्जस्युक्तमध्या 

ह ~~ {ल मरानातच चरकः {कमनखण्डऽवात्युक्तामत्यन्वय । 

वेदरन्तिमत खण्डयति यच्विति । खाघवादादहासेदश्चेति । तादश 
व व्यासञ्यवरुत्तिधमीनवाच्छन्नप्रतियो मिताक एव । पतेन तथातयो 
निवेसेच ! तदात्मनो भावस्ताक्षात्स्वाभिति ग्युत्पत्तेराद तद्रतपेति न- 
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्तिव्याख्यानेनोक्तचरकछोकेन च समवप्रककेणः त्र 
९ = चाक्तिः कट्टा | सपदाथश्च कटप्र एवेति न कचि 

त्कल्प्यम्। 

किश्च येदतद मावयोविंरुद्धस्व भावत्वात् ¦ कथने- 
कच्च स्थितिः नचैकोऽध्यस्तः तत्तवं क्वि मदस्य तद भाव- 
स्य वा। जादेऽयमध्यासः क्िमाद्यव्यवहारकृदीः- 
दवरस्योत दुक्त रजताध्यासवदाधुनिकस्य ? । 
आये सिद्धं तस्य व्यावहारिकत्वमिति न तथयो्ैष- 
म्यम् । अन्त्ये तदध्यासवदेतस्यापि व्यवदारनिथ- 
मकत्वानापत्तिः । स्वणकायदाने स्वर्णदानाद्धमीधि- 
च्यश्चवणात्। किञ्चभदाभावः प्रतियोगितावच्छेद- 
कधभरूपः इति रूपादौ तस्याध्यासर एव वाच्य इति 
तस्याध्वस्तत्वापत्तौ त्वत्सिद्धान्तभङ्कः । अतिरिक्तत्वे 
तु गौरवम् । क्िश्वातिरिक्तोऽपि तत्समनियत इति 
नाध्यासं विना निवांदः । अतिरिक्तोऽसमनिथत इति 

न्वन्त्यदोषः सिद्धान्तेऽपीत्यताह--समवायानिति । तत्न अपृथक् 
भवेपरमते दोषास्तरमाह--किं चेति । तत्वं अध्यस्तत्वं तयोर्भेद्ाभेद्- 
योः षवश्चेकन्न स्थित्यसम्भव पव । तदध्येति शुक्तौ रजतध्यासे- 
व्यथः । इष्टापत्तावाह-स्व्णौति । त्वन्मतेतु तदभावन्तदसङ्गतिः स्प- 
टेव । तद भावस्याध्यस्तत्वे दोषमाह-कि चेति । तस्यावभ्यकस्वमप्याह 
भेद्ाभावक्ष्ति तस्य अभेदस्य सवेथत्यादिः । त्वदिति भेद्ये वास्तव 
दति वेदान्तिसिद्धान्तत्यर्थः न न्वखण्डपदाथः सः न त द्रप इति 
न विरोधपवेच्थेकञस्थितिसंमवान्नरूपादावध्यासोऽत आदहातीति । 
सिद्धान्तभङ्गोपिदोष पकेत्याह-करिञेति । अनतिप्रसङ्गायाह-तदिति । 
प्रतियोगि तावदङदकेत्यथैः । तत्समानाधिकरणपवाखण्डः सपदार्थं 
इति भाचः । अध्यासामिति सूषादावित्यादिः । पतदोषपररिहारा- 
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चेदकटपकल्पनाथामत्पन्तगोरवम् । अज्र ग्रन्थे य- 
तपूव वहुराः तादात्म्यस्य सम्बन्धत्वसुत्तं वक्ष्यते च 
त्परवासनयेति बोध्यम् | 

एतेनायुत सिद्धानां स्वरूपमेव सम्बन्धो नसम 
वाधः । तथाहि । स्वरूपविरशोषेषु सम्बन्धत््रमपि ध- 
मैः स्वीकरीयते प्रत्येकरू्पेण च सम्बन्धितापरतीत्यनु- 
सारात् सम्बन्धत्वेनच तस्य समस्वरिधद्थनिरूष्यत्वं 
विरि्टवुद्धिनियामकत्वं षष्टीवोध्यता आधारत्वा- 
दिनियामकताच तन्तुषु पठः समवेत इति विरि 
बुद्धेस्त्वथाप्यवमेवोपपाद्यत्वात् । एतेनानकेषु सम्ब- 
न्धत्वकल्पनापेक्षया समवाय ततल्म्बन्धत्वथोः कल्प- 
ना छघीयसीत्यपास्तम् । समवाथनिरूपितमनेके- 
वनेकसम्बन्धत्व कल्प्यम् । निरूपकमेद्धेन सम्ब- 
न्धत्वभेदात् समवायेन्ननेक तत्कल्प्यं समवायश्चे- 
त्यतिगोरवात् । सम्बन्धिमेदेन समवायस्वाप्यनेक- 

यातीति तद्समनियतत्वेप्यनतिप्रसङ्गाय तद्धति यावद्धभसमनि 
यतत्व वाच्यमेवेति बोध्यं । एव सति स्वपूर्वापरथ्न्थवियेधं परि- 

भ 

हरति अत्रेति । पवमन्यत्रापिषध्यम् । 

मीमासखकादेमतखंडयति-पतेनेति। अक्लृप्तकटपनायात्मत्यतगोरवेगे- 
त्यथः । सामान्यस्यातिरक्तस्याभावादाद विशेषेष्विति। अपिना विद्य 
मानततद्धमसखमुच्चयः । सचखस्रुदि तद्त्तिरतएवसवधिमेदायाह-पव्य- 
केति । व्ैपरीत्यानिरासायाह भर्तीत्येति | समवायस्य संवंधत्वेऽपि स्थल- 
विशेषे इदमावदहयकमित्याह-ततुष्विति । तद्विरि्ेति-समवायविशिष्ठ- 
त्यर्थः। अनेकेषु स्वरूपेषु संबधत्वेति अनेकेत्यादिः पतनेत्यस्या्थमाह 
समति अस्यसाक्चात्सेवंघत्वाभावादेतिमावः तत्स्वंघत्वं यश्च कल्प्यः 
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त्वेऽतिगौरवाच। सथोगस्य तु न घटभूतलादिस्वरूपेणा- 
न्यथासिद्धिः ! बियोगकारेऽपि तत्स्वरूपनादवस्थ्येन 
विदिष्ट बुद्धिभरसङ्गात् । समवायस्थले तु सतोः सब 
न्धिनोनं कदापि विथोगं इनि न दोषः। यणशु- 
ण्थादेः सतः कदाप्येधोगेन रोकानां वबि- 
वेकायररास्् पटः शुदं `इति । सेदारेपिण तु 
पटस्य शुद्ध इति । एवच घटादिकाब्दानां जाति- 
च क्तत्वेऽपि जातिट्यत्त्योविवेकाय्रदान्न वाहादययनुपप- 
त्तिरित्यपास्तम्। कदापि सम्बन्धस्य द्रव्यत्वादिनाऽपर- 
तीतेश्च । अतएव द्रव्यस्वरूपातिरिक्तसत्तादिजातिकि- 
द्धिः । तदुक्तं कणादे न-द्रव्यत्वयुणत्वप्रतिषेधो चचेन 
ठ्याख्यात इति । भावः सत्ता यथा-द्रव्यात्मिक्त तथा 

श क [द् € 

सञ्वायोऽपि विरक्षणवुडेवेव्यत्वादेति तदथः 
नलु भाविविषयकाक्तिग्ररो बोधख कर्थं, न सा- 

मान्यरक्षणथा । तदलुपपत्तेरुक्तत्वात् । नच जातिध्रका- 
नन्वेवं खयोगस्यापि स्वसूपेणान्यथासिद्धिः स्यादतभाह-संयोगेति 1 
नेवं श्रकृते इत्याह-समेति । नचसखयोगस्थलेऽप्यवस्थाविरोष एव सेब- 
धिनोः संवघ इति नदोषः तस्यैव सयोागप्देन व्यवहारात् ¦ अत्रपश्चे भ- 
योगद्धयेपपत्तिमाह-गुणेति । यथाविवेकश्रहवतामविभागलक्षणनिभि- 
ततनाभेदात्पटः श्यङ्क इति तथेतिमावमदो षांतरमाह-कदापीति । अतपव 
धर्मस्य धर्मिरूपतया अप्रतीतेरेव । दन्येति द्न्यादित्यर्थः।दन्यस्वेत्यस्य 
समायस्येत्यादिश्तदाद-तथेति । तदात्मको नेत्यर्थः हेषमुभयत्राहवि- 
छेति। कंचिद्विशेषं वक्तु सक्षेपणोक्तमसभपचदोकापूवंकम्पह-नन्वि- 
त्यादिना 

नैयायिकादिमतं खण्डयति -नसमेति । अवियमानेन संवंधिना- 
सवं घाभावस्योपपादनात्तस्यास्नत्वस्यैवामावाच्च।!हद-तदद्ेपति ! 

भूषणाद्विमवं खडयति-नचेति । राक्तिग्रह्यभावे भाह-तद्धोधेति । 
१८३ 
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रकदाक्िग्रदस्थं स्वाभ्यविषयकवबोधजनकत्वेन तद्ाध- 
नि्वीद इति वाच्यम्। बोधकाटेऽसन्वेन तस्य जात्यास्न- 
यत्वा मावात् तच्वनायहाच्च) तादरोन तेना्थन शब्द् 
स्थापि सवन्धाय्रहाच्च। नच सत्कायवाद् कारणे काय 
स्थ सुक्ष्मरूपेण सन््वान्नाचुपपन्तिः सृकष्मरूपण सत्वधि- 
त्यस्य कारणरूपेण सनच्वमित्यथात्तस्यखद(द्श्ाञ्दवा- 
च्यत्वेऽपि चटादिराब्दावाच्यत्वात् वटत्वाव्याश्चयत्म- 
भावात् तद्भहाभावाच्च | 

वैवं शाब्दाथसंबन्धस्य नित्यताहानिः । तदुत्प- 
्तिकालमेव चाञ्दसवन्येन विद्यमानयोः चन्दाथयोर- 
वियोगानलज्ञातीये व्यवहारनित्यत्वाचच निल्यत्वव्यव- 
हाराक्तेः । अतएव सतः सन्ञासवन्ध इति च्डिरा- 
दैच् सते माष्ये उक्तम् । 'सावार्णिक्तो नाम मनुभवान् 
सुति भविष्यती"त्यादौ नावित्वन कुडिस्थस्थय य{वि- 
त्वन वुडिस्थसज्ञायोघनामिति नदोाषहतिचन्न । कौद्धू- 
स्यैव शब्दतो बोधेनाक्षतेः \ चटं कुर्वित्यादेञ वुद्धिस्थ- 

नयु तच ्रहस्यैव निवेराः क्रियते न स्वरूपसतस्तस्यति नायंदोषेऽत 
आह-तस्वेनेति । अस्रमवादेवेातिभावः(९)अतष्वाह- ताद रोनेति असखत- 
त्यथः असंबद्धबोघेऽविप्रसमः स्पष्टणवेतिभावः । अतणएवोक्त रीव्येवाह 
घरस्वति । तददेव्यादिः । तद्धहेतिं तत्वेन ग्रहेत्यथः ! पव तदा तेनार्थेन 
शाब्दस्य पस्ंवधाभवे। कारकमिति काखाध्वनोरिति द्वितीया । 
एवेन पूवकारुव्यवच्छेद्ः । वियोगेण्याह तज्ञावीति । अत्व उक्तरी- 
व्या नित्यत्वादेव । 

नन्वेवमपि सावर्णिक इत्यादौ दोष एवातअह सावणणे(ति । नन्वे. 
च घट कुर्विति न स्यात्तस्य सिद्धत्वादतञाह-घर.मिति । जचदोषमाह 

(१) असबद्धत्वादेवेति पाठान्तरम् । 
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चट बद्यरू्पण ङुचत्यथः। 

यदि तुन्न क्रियापि बुद्धिस पायत्वन प्रतीय- 
ते कसं चातयत्तीत्यादो तच बोद्धपदांन निर्वाहो ना- 
न्यत्र । [क्च्ास्य खुच्रस्य चछाटक चथल्यादां बुद्धस्य 

एलत्सवन्धामावा दृलुपपत्तिः मार्लयादौ बौद्धाकार- 
स्य बाद्युराय्द् विधानाज्ुपपत्तिथ्येति विमान्यते तदा 
घटादिपदानां तत्पद्च्यवहरिष्धयमाण लक्षणया यस्थ 
जातस्य घटपदेन व्यद्हारो भमावीतं क्र्बिति तदर्भः। 
सत्काथवाद्ाभ्युपगमाच न तत्र व्यवह्रिष्यभाणत्वा- 
द्रनुषपान्तः 

धद्वेटरावैीद्दस्यैव छषब्दविषयत्वं बौदसचेतत्छ- 
त्अयोभदाग्रहादतत्छच्रसवन्धाो नानुपपन्नः एवमेव- 
वौद्ाकारस्थ बाद्याब्द्े दिधानमप्युपपन्नम् । चयन. 
मपि बौद्धमेवेति बोध्यम् । इग्यणः इति दुचे भाष्ये 
र्पष्टाभिदम् । ब्र्धरादेच् इत्यादौतु सर्वेषां राब्दानां 
नित्यत्वेन सर्वाकारादेषु विव्यमनेच्रूक्तसीस्या राच. 

^ 

विधाविति । आदे दोपमाह-किचेति !एवच सवनानिकीह' । तस्य सा- 
4 

चतच्रिकत्वेप्याह-्ि चास्येति ।वबुद्धिस्थरारके अदुवाद् कश्चणा नविधा- 
वित्याद्यदोषञ्रुद्धरति-घटादीति नन्वसति तदपि कथसताह-सत्का- 
येति ।चस्त्वथं । अनुकादेष्पि ठश्चषणाभावजखाघवादाह-यडति । श्ट रास्य 
तत्पदव्यवहरिष्यमाणस्य द्वितीयदाषस्व प्रागुक्तयुक्तिभिरभावं मन- 
सि निधाय तृतीयचतुथादुद्धरति कमेण बोद्धेत्यादि । पवमेव तयो. 
स्तदग्रहयादव ततपवाह वयनमिति ! स्पण्मिति। "अस्य सूचस्यरारक 
वय यदि वातव्योनशारकोऽथरास्कों नवातव्यस्तेन मन्यामहे सवा. 
तथ्यो यस्मिन्नुते चारक इत्येतद्धवती' ति तचोक्त । नन्वेवमनेनेव भका- 
रेण सिद्धे ब्रद्धिरदेलिति घु्रभाष्यासंगतिरतआह _दधियदौज्ति । 
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य्रहस्व बोधस्य चाषपात्तः। शाखं तु साधुत्वाख्वानमा- 
चमिति प्रकाशान्तरसपि नाष्य उक्तम् । 

किच विद्यमानेषु घटेषु गृहीतहाक्तिकस्थय भाविध- 
खोत्पत्वनन्तरं गृर्हातकराक्तिकघरसारदरयात्तत्च तत्पद्- 
शःक्िथ्रहस्तटोधश्च । घटो नष्ट इत्यादेरपि तत्पद्व्यच- 
हता नद इत्यर्था बोध्यः। 

इदं तु बोध्यम् | थच कयाधित्सज्ञयोपास्थिततमने- 
कमधेखुदेदय संज्ञान्तरं बोध्यते यथैचशाब्दिनैकारौ.- 
काराबुादटय व्रद्िसज्ञा तत्न प्रदेरोषु बदिपद्परचूत््- 
नव तयो्वोधः | अतएवानुदात्ताङ्त इतिसचेऽनदा- 
ताडित दावास्मनपदमित्यस्य तडनौ दावो तञ्च 
सख्यातानुदद्ः प्राप्नोतीति यथासख्स्ूच् भाष्योक्तं 
संगच्छते । अन्यथा नानां तदथत्येनात्मनेपदत्मेन 
धोधे एकत्वेन च द्रावथावित्यस्यानुपपलतिः सपद्व । 
एचत्वमेच्पदं जातिविराषो वा इत्यन्यदेतत् । एवच 
शख्यादिषद्ाना नपदप्रल्ात्तनिमिनच्तस्वम्। यत्र प्रचचाकतनि- 

नचेवं राखानथक्वमत आह शास्ंस्विति मा्मितितन्माजपरमितित- 
स्मा्रपरसिव्यथः एवंचोपायस्योपार्यांतरादृषकल्वान्नतदसंगतिरि- 
तिमावः  बोद्धपदाथीनेरीकन्तौ मतेपि सामान्यलक्षणा विना निर्वाह- 
माह किंचेति । तुल्य न्यायादाद-घटो न इति । छक्षणालुवदिनादापर- 
तियाभित्वमपि तथा ्यवहतस्य सूक्ष्मरूपेण सत्वादन्याहतमिति भावः; 

विशेष्रमादेदंल्विति। अन्न मानमाहातप्वेति घु ! इत्यस्य प्राप्नाती- 
स्यत न्वयः । अयुगममादात्मनेदति। संज्ञा शान्दत्वादितिभावः। नञुतत्वं 
किमत जदेच(्वमिति। चतुष्ठयीपक्षे सज्ञाशब्दत्वादाै पदमिति जयी. 
पश्च आद-जातीति । माचेेचपदमेकास्चकारनिरूपितमभ्यगत्ववत्ति 
शक्तमित्याकारः शक्तिः! अव्ये यतन्मानसिदधैचूत्वजप्रतिमस्सु शक्त 
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पिन्तान्तरास्मवस्तत्रव वदस्य प्रव्रत्तिनिमित्तत्वाद्। 
यथा यादिषद् इत्यन्यत्र विस्तरः। 

8 (ल ~ [भ © © 

तव लिङ्खनाप वातिपादृकाथः नतु प्रल्ययाथः। प्रा 

धान्थापत्तेः । वागादिकराब्देभ्थो कविनापि प्रत्ययं तद्धो- 
~~ से 

धाच । लिद्धानुरासनस्य प्रकरतवेव दरेनाच | अतप. 
© + क 9 क # 

च स्वमःबपुसकात्, हस्वा नपुखके, नपुंमक्रस्य छलच, 
इत्यादि सू्राणि संगच्छनं । तस्माच्छस इत्यत्र पंसी- 

[| [ (प ९ 8 

त्यस्य पुंलिङ्कन्दस्य परकरतित्वे इत्यर्थः । खियामित्य- 
४ ~ +~ ¢ ^~ ^~ 

स्यच तच बतेमानाल्प्रातिपदिक्ा्दिलयधेः । प्रातिपद्- 
(ऋ = [क (क (क ॥ क्ष 

कार्थंतिरच्रऽपि लिङ्धित्यस्यापि तच वतमानादित्य- 

मिनि शक्ति्रह इति तत्तत्मकारको वोध इतिस्पष्टं चृद्धिरादे जिस्य 
प, ह भ % [१ ८ क केयर । पवमन्यत्रापि बोध्यं शक्तिध्रहस्तूक्त सव्येव । एनन तथास कलर 
थक रोक्तमपास्तं तदादेत्यन्यञेति शगुरुमजृष्ादावित्य्थः। यत्तु जञ 
पक्षे पुिङ्गस्याचाच्यत्वेपि नदोषः तत्तद्िगताभ्युपगमात् लिगबोधिका 
चप्रथम। छिगे प्रथमेत्युक्तेः । नचधटेनेव्यादौ तत्प्रतत्यनापात्तिः । यदु- 
तरप्रथमापुंह्िगवोधिका तदुत्तरप्रत्ययस्य तत्र छ्गि टश्चणाभ्युपग- 
मात् । कचित्ख्नोप्रत्ययोपि तद्धोधकः ! अतपवसखी दयतीत्यादो प्रति 
विनापि तद्धोघ इति भूषणङृद्ादयस्तत्रत्याहेवामेति । जातिगुणादिव- 
दित्यथ । प्राघतति। व्यक्तिराक्तावपि सख्ीतादास्म्यापनच्नाजाबोध एवानु- 
भवसिद्धो नत्वजातादात्म्यापन्नस्नीबोध इतिभावः । प्रत्ययटाप्डीवा- 
दिक। नन्विदं तुख्यमियतीव्यादावत आइ गेति । एनेनान्वयव्यतिरे- 
काभ्यां व्रत्ययस्येव तत्वमित्यपि तदुक्तमपास्तं अतएव तस्य प्रातिप- 
दिका्थंत्वदेव 

यत्तुतस्मरादिव्युरासनाुयोधात्तस्य प्रत्ययाथेत्वमिति त॒त्खड- 
यति-तस्मादिति, खियामित्यध्िङृत्यैव र वादि विषेस्तथेतितदुर् खं- 
डयति-खियापमिति4 चस्त्वर्थंपवमन्यत्रापीत्याह-प्रातीति।अआदिराब्दः 
प्रकारे तेन द्वितीयाया अपिसंग्रहः अयुपपात्तप्राकसधानं विनापिबो- 

नि 

यद 



११४२ पातिपदिकाथेविचारः 

भः! प्रथमाया लिङ्ाधत्वाभ्युपगमे तु धटेनेत्यादौ 
लस्परतोव्य्ुपपल्तिः। 

ननु (स्तनकेशावती खी स्वह्नः पुरषः स्छत'इ- 
ल्ादिलच्तमलक्षितर्पुस्स्वादैरचतने बाधात् खद्ुादो 
साबा द्यनापत्तिः । किंच दारानित्यादौ नत्वं न स्यात्त 
द थस्य पुस्त्वामावादितिचद् । अज्चभाष्यकृतः। सत्वर- 
जस्तमसं पाक्नशुणाना च्रद्धः पुस्त्वम्,.अपचयःस्नीच्वं 
सखाम्यावस्थारूपस्थितिमाच्र चपुखकत्वम् इति । जलतख्कव 

'सामान्येनपुंसक, मित्युद्धोषः । उत्कपापक्ष सत्वेऽपि 
साम्पावस्थारूपस्थितिमान् विवनच्ताया नपुंसकत्वमिति 
तदथः | एतद्वस्थान्नयस्य पदा्थमाचे सत्वादिद्ं केच 
खान्वयिहयं व्याकतैरिदं बस्तु अय पद्यं इत्यादिव्य- 
वहाराणां सर्व्राधातिवद्धपरसरस्वात् अथनिष्ठच तत् । 

तथाचमाष्थम्) "एकरा रखान्दान्पत्वाङ्टष्ं लिङ 
न्यत्वमरवयधवान्यत्वास्चेति पुष्यस्तारका नक्चषचचाभेलि- 
चाव्दनानात्वदश्ंनात्स्लनकेकाद्यतिरिक्छमेव लिप 
नि्ठन्न् । कुरी कुटीर इत्यादौ रेकस्थाकयवस्थोपजने 
लिङ्कमेददशानाचेत्यथं इति कैयटः! अतं एवोपक्रममा- 
ष्ये रूपरसस्पदो छब्दानां स्त्यानपरसवौ लिङ्कमित्यु- 
त्म् नाहि रूपादयः चनच्दगताः पु्धिङ्गः चव्द् इनितु 

धाश्नलक्वणेतिमाचः । यद्यप्यासोपेण निवीहस्त्र मानं च राजान्हाहा 
हत्यादिङ्िगायुश्ासनमितिककचित् तथापि सिद्धांतमादाचेति । यत्त 
पवेत्यस्य तृतीयविवक्षयेवत्य्थसचयन्नाहोत्कर्देनि विशेषमहितदि- 
ति मात्रं कात्स्नं कैयरमाहपुष्य इति रकस्मिन्नेवाथं इत्यादिः । अने 
नाद्यहेतुर्विश्रत. दितीयंविचुणोतिकरीतिभाष्ये-तजापि शब्दानां गु 
णार्नांभमवयप्येत्यस्याथं हछुचयन्नाह नदीति । इतितु दव्यादिद 
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वाचखयवाचकयोरधदोषचारा होध्यभ । अरखछजादयजन्तं 
वा तत् आत्मानि सवंस्याध्यस्तत्वेन परम्परया तन्ना 
पि स्त्यानाद्सच्छादाद्ना ब्रह्मति व्यवहारोपपात्तिः। 
नचो पचयाहर्विसदस्य नैकचर समविदहा इति एक- 
स्य॒ ददन्निखिडतानापातत्तरिति काच्यम् । कोश्च- 
माष्याहिप्रामाण्येन विरोधस्येवमावात् | उपच- 
थादीनां विवक्षेिव च व्यवहारनिमित्तमित्ति तेषां 
समतम् । नहि कश्चिदपि स्वास्नन्नात्मनि क्षणनप्य- 
वनतिष्ठते वधत वा यावदनेन वद्धतव्यमपायेन वा 
युज्यते इति माष्याल् । क्षणिक्त्वेऽपि न र्य वहारहा- 
निः । तच्च कञ्िच्छब्द् एकाटठिङ्वेहिष्टाथं ठव शाक्तः 

काथ्चिद्ुङ्गदयविरिष्े काथित्तात््रतय्विशिदे इतिलि- 
द्जुक्ासनादिभ्यो निणयम् | 

भावतत्वाकेदः शिष्टाः खन्दार्थषु उयवास्थताः | 
यदयद्धमं गताभिनि तत्त ह्िङ्क प्रचक्चते। 
इति दर्युक्तस्तेषां पयोगादपि नियम् अच्र्छो- 

नन्वेवमप्यविकारिण्येतदमावेनास्मेत्यादौ दोषोऽतञदात्मनीति 
नयु गुणानां क्षणिकत्वेन युगपरत्तथा व्यवहारो न स्याद्ल आद्ोपेति । 
तेषां गुणानामिति भाष्प्रर्श्चणिकत्वाकवर्यकत्वेपि इतिहेतोनैव्यवहार- 
इानिरिव्यथं.। चस्त्वर्थे एवेन व्यवहारकाडे तत्सत्तानिसासः अनति- 
प्रसगायाह तत्रेति । तेषां मध्ये इत्यथैः। प्रागुक्तरीत्या न्यूनतां निसचष्ट 
भावेति । मावः पदाथ" पदा्थेष्वितिविषयसक्तमी । धँ इति तेषांशि- 
छाना न्युनतांनिराचेऽञरेति 

यत्तुभूषणङृताङिगस्यार्थनिष्ठत्वेचेतनेवक्ष्यमाणरत्यिनिवाहेऽप्य- 
चेतने मध्वादौ व्यवस्था नस्यादितिराव्द निष्ठमेवतद्धाष्यसंमतमिति 
तक्नेत्याह -एवर्मितितद्वदित्य्थः । विरेषमाह-तत्रेति तस्मिन्सती- 
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क शाब्दाधस्विति लिङ्गमिति च सवेधमोपरश्षणम् | 

सप्र्बयोऽथ मनवः प्रजानां पतयस्तथा । 
सदाचारस्य वक्तारः कतोरश्च महीपते ॥ 

इति विष्णुपुराणात् । एव मधुराब्देन पुस्त्वनपु- 

सकत्वाशलिषटनया भकरन्द्ा दिकमेवोच्यते पुस्त्व- 

माच्रवििष्टं त॒ चे्ादिकामित्यपि तत एव 

नियम् । एषु च पुंसादिशब्दनां व्रध्यादेवच्छा- 

खयः सकेतः अवदय कथित्खक्तान्त आस्थय 

इति माच्यात् । तत्र चिघुमादिवछ्छष्वी सज्ञा युः 

तेति शरूसज्ञाकरणान्नत्वादिकाखप्रवर त्तौ लौकिकम- 

पि लिङं मिभिन्तत्वेनाश्रीयते । पुसादिसकेतानां 
संखयासंज्ञाया इवाथोन्तरसंग्रहायं प्रवरत्तावपि अथो- 
न्तरनिरासाभ्रमप्रवत्तय तत्र लोकिकेऽखभवे दादी 

य एवं तत्सं मवेतु सामानाधिकरण्यसवन्धेन कचादी- 

याधाशिटे लौकिके नतु केवरुलोकिके नापि केवलदा- 
ख्ीये । दरिरपि 

आलिमीवस्निरोभावस्थितिञ्त्यप्यपापिनः) 
© [द 

घमो सूर्तिषु सवासु चिङ्कत्वेन व्यवस्थिताः ॥ 

स्यर्थः । आश्चयणेसंक्ञाकरर णान्यहेतुमपि संभवदाह पुंखादीतिपाडः 
छवमग्रेपि । पवंचक्तय्यत्वेनाभिमतत्वान्नदोषः उ्यवस्थामाहतत्रेति 

तयो्ष्येजत्रतच्छब्दसकेतेनापजीव्यस्वेन तस्य प्राबस्यादादह--लो- 
कीत्ति शाद्खीयेष्वेति । यथाच्ि गंपश्युनेत्यादि प्रयुक्ते नाभष्वा- 
दिकं पुंपराबाह तत्सभवेत्विति । दरिरयीत्याहेत्यन्वयः यथाश्चुताः 

भरेतिराह-ततिहरिपदचे चस्य मिथः खमुायकत्वोपितदप्रेखो- 
किकलिङ्खमुच्चायकेनाधोशचेशेटस्य तत्रनियामकत्व स्चित अवा 
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इत्याह । तन्नापिनेदुं सचितं । अपापित्वं प्रतिक्षण. 
नदवरत्वं । अतरएव पद्ुना यजेतेत्यादौ पुंस्त्वस्य वि- 
बक्षितत्वान्न खिधायाग इति मीमांस्रकाः। तच्च पुंस्त्व- 
स्थंत्यस् राकिकपुस्त्वस्यत्यथः । 'वन्वानतायु' 'वहवा- 
नयति ऋग्वेदं दृदहानन पह्युशन्दस्य नित्यपुमथक्क 
त्वामावनिणयात् । छागो चा मन्नवणां"दितिषष्टत्पा- 
धकरणन्यायन छागरूपपडह्ुविशोषग्रहण हव मचव- 
णस्य लठ।केकपुर्त्वविंवक्लायां तात्वयय्राहकस्य स- 
त्काच्च । छागस्य वपायाः इति मचे छगस्येत्यस्य 
छागानन्न इव खयामस यवात् । अदन्तछागक्ाब्दस्य 
खाककपुस्त्वसमानाधकरणपा रि भाषिक पुंस्व विरि- 
छ रक्तः । यथासारस्वता मषावित्यच्च तडितप्रकृतिः 
दाब्दः खीखेगः पुलिगो वेति संदेह “संदिग्येषु वा. 
क्थदटोषाःदितिन्धायेन 'एतद्वेदेन्पमिथुन'मित्य्वादा- 

यित्व न घराददिवत्कितु सांख्यमवेनेत्याह रतीति । अतपव तचविश्शि- 
ष्टे एव कायोदेव। पुस्ल्वस्य शाद्रीयस्य तत्वप्यनिवाहाद्ाह तत्रेति । त- 
स्यापीत्यथेः । नयुपदवथस्य नित्यपुस्त्वादिदमयुक्तमेव।त आह पद्व 
ति । स्पष्ठमाह पदवेति । ष्टेङ्गस्याथनित्वादाह पुमथकत्वामवेति । 
नन्वतावता पूवपक्चोपपत्तावपिनसिद्धातोपपतिस्तत्र तद्धिवक्चायां या 
नाभावादत आह छागावेति । मन्त्यस्य मध्यमाणिन्यायेनान्वयः त- 
देवोपपाद्य्ति छागस्येति । छागत्वसत्वात् । अचहेतमाहाकारान्तति 
खीव्यक्तावप्रयोगेणेतिमावः । उक्तरीतिरन्य्ाप्यावदियकेत्याह यये 
ति । मेषावित्यस्य भवत इतिराषः । सदेह इति सरस्वतथैचरुमिति दयो. 
रपि दशनादित्ति माचः। एकेतिधङतेपिते मावः। तत्साम्रीमादपुस्तवे- 
ति। जातिपक्चाच्ुक्तरीत्याहघ्मितेति। घर्मितावछेदकत्वं चतदाश्नयनि 
छठविषय तानिरूपकत्व धघटादिपदजन्यवोषे ्टङ्गमाननिवीहायाह धर्मि: 

१४७ 
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ककलेषेण उधोश्रहणनिर्णीयते| शाखीयमपि दिग 
किकटिगवत् शाब्दबोधे मासत तथानुमबात् | 

स्त्वविशिो चटो चश्पददाक्य इत्यादिप्रकारेणन- 
क्तिग्रहः। धर्मितावच्छद्कत्वेन धर्भितावच्छेदकसमा- 
नाधिकरणत्वेन विशोष्यत्वेन वा शास्िग्रहविषयस्य 
बोधविषयत्वं फरबलादिति नातिप्रसंगः। एतेनं चाब्द्- 

निष्ठं लिगमित्पपास्तं । उक्तभ्ाव्यविरोधात् । अ 

ये तदन्वये संबन्यगोरवाच पुयोगाद्ाख्पायासित्यादय- 
स्वारस्याच । लौकिके ठिगेऽधश्ृत्तिताया एव छप 

(<° + ^ 
फ 

तावछदकसमेति । 
भूषणोक्ति खण्डयति-पतेनेति । इत्थि तन्मतं शब्द्निष्ठमेव पारि 

भाषिकरिङ्खपष्िगः शब्द् त्यादिव्यवहारस्यासति बाधके गोणत्वा- 
योगात् । तच पुस्त्वस्य नाभावः।खीत्वादेष्टावादिकं योतकं । तच्च शब्द- 
निष्ठमदाब्दवायच्यम्थैपरिकेदकतयाऽन्वेति। लिङ्गविरषवििष्टस्येवार्थ- 

विशषवाचकतायालिङ्धाचुश्षासनशाखसिद्धत्वारस्वाश्चयवाच्यत्वसम्ब- 

न्धेन लिङ्कस्याथ व्यावत्तेकत्वोपपत्तेः। अतएव प्रयोगनियमोपि । भा- 
पितपुंस्कादित्यपि अथेभेदेनेव शब्दभेदादुपपन्न । लिङ्गभेदस्तु न ये. 
दभयेएजकः । पकः शब्दोऽयं द्विलिङ् इत्यादिन्यवहारादुक्तसम्बन्धन 
चुस्त्वविशेष्टो भाषितो येनेति बहुवीदहिः । एवंच पश्ुनेत्यञ् पुस्स्वस्य 
परिढदकत्वान्न पद्युखिया यागः- 

नचपद्युशब्दस्य निव्यपुस्त्वात्पदाथोदिशब्दोदित लिङ्गवत्साधा- 
रपयात्कथं स्ीपश्यु्याच्त्तिः। ऋग्वेदे तथा प्रयागद शोनास्पद्युनेति पु 
स्त्वस्य विघश्षितत्वमिति निणेयेनत्वेतस्य नित्यपुसत्वाभावनिणयात् 
डागोषेति न्यायेन निवाहाच् । यथा सारस्वतावित्यत्ेति । पएतेनेत्य- 
स्याथमाहाक्तेति । पकार्थइतीत्य्थः । सम्बन्धेति स्वाश्रयवाच्यत्वेत्य- 
थः! नन्वव सूत्रस्य कागतिरत अह ~न पुंस्षकेति । तदेतितद्ारोपाच्चे- 

क, ७, क त्यथैः | हरिकैयराविति पाटः । केयरोहारेशेतिवा एव हस्वो नपुंस 
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त्वाच । नहि नपुंसक नाम कशाऽ्दोऽस्तीनि स्वभोरिति- 
हन्ने भाष्या । नपुखकाथानमिघायित्वात्तदमेदाच् 
हाब्दस्य नपुंसकत्वमिति केयटहरी इत्यन्यत्र विस्तरः 

वेशोषिकास्तु पुंस्त्वादयो जातयः 
तिस्रो जानय एवेताः केषांचित्सभवस्थिताः 
अकिरुद्धा विरुद्धाभिगोमनुष्यादिजातिनिः ॥१॥ 

इतिहयुक्तेः । परस्परं विरुडाभिगोँम हिष्वादिजाति- 
भः सहपरस्परमविख्डा एताः समवस्थिता इत्वर्थः 
षांचिदेशिविकाणामितिहेलाराजः। अतरएवेदं वस्त्व- 
पदाथः इयंञ्पक्तिरिति व्यवहारः स्बच्न। कचिर्छ- 

दान्यत्वेन लिगा नियमो यथा पुष्यस्तारका नक्लन्न- 
भिति कचिद्थंविश्ोषेणनियमः यथा महत्वयुक्तहिमा- 
रण्ययोः खीत्वभेव । दिमानीअरण्यानीति। यथा 
हुस्वोपाषेः कुव्यादेः पुस्त्वमेबेति करी कुटीरहति 

यद्यप्येते च्ाब्दा भिन्ना एव तथापि छखाघवेना- 
न्वाख्यानाय हिमादिकाब्दं सामान्यमाभित्याथौन्त- 
रविषयकश्ाब्दाुक्ासनकरणादेवसुक्तम् । पतद्यजङच 
चेतनेषु स्तनकश्ादि। अचेतने तु प्रयागाद्ष सितस्था- 
स्य सवारापाच्छब्दसंस्कारहेतुत्वं, यथा आपो दारा 
हलयादौ निथितेऽपि वस्तुन एकत्वे धममेदाश्चय बहू- 

4 ॐ* ~¬ 

, 4. 

के श्त्याद्ावपि बोध्य 1 तद्ादेव्यन्यत्रेति उद्योतादावित्यर्थः। अतव 
ताभिरबिसोधादेवव्यवस्थासुक्तरीत्येवाह कचिदिति। उक्तमेव शब्दांत- 
रेणाह काचिदिति । मेदज्ञानायाह करीति ॥ 

उक्तयुक्तेव्यै परिहरति यद्यधीलयादिना, करणात् पाणिन्यादिना 
अवेति बोद्ध स्येत्यथेः । उक्तमेवसदष्टान्तविस्तिष्याह यथेति । तज्ञाति- 
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त्वाध्यवसायाहहुवयनं । तथा वहिरसत्तवेऽरि तस्थ ख- 
टाद्ाचारोपेण शास्रं काय | माष्पे संस्त्यानप्रस- 
वादिपदेनापि उत्पच्िनारस्थिलयःः नित्यानामनित्था 
नां वा भावानामनौपाधिक्ं निजं तत्वं स्थितिनैपुंन 
कमित्युच्यते । अवथवसाहित्पेनोत्प्तिः पुस्त्व, ति- 
नाशाऽवयवानानपचयः खीत्वम्।उपाथिस्ंसर्गणतु नि- 
त्थस्याप्युत्प्तिवेनाशाविति पुरुषधितिरित्याद्यष 
पत्तिः 

एतचारापितं सवदा सवव्यवहार निवोहकं 
अआनित्यानासापे सचावस्थास्वनुषतमानं ब्रत्मि- 
जावा यद्ूप तद्व स्थितिः। एवं रिङ्ेष्वप्यु 
पाधसस्तगणतत्कट्पितामति खीत्वं खीतेत्यदिरूप 
पाततः । चाब्दप्रमाणकानांङनब्दाथ एवाथे इति समच 
द्रव्ययुणकमसामान्याद्ावपि लिङ्खजातियोगः। गोत्वा- 
दथा भावजातसामान्यरन्दार्ज्ोपाधय ठ्वा- 

भनघायन्त. इति सवच छिङ्गजातिव्यवस्था । 
ननु गात्वाद्िभिरविरोधः क्त इति चेन्न । निन्न- 

जातीयेष्वपि सवाथाकारवुद्धेरनुगसात् । तदुक्तम्-- 

स्वरूपम माध्याक्तमिति नताद्वेरोधोपीत्याह भाष्ये इति । दछौकिक 
क्रमणाहात्पत्ताति । चयाणां विवश्चितस्वरूपं यथा कथं व्विदाहनिन्या 
नामिति । नयुनित्येउच्पत्यादिकः बाधितमत आहोषाधीति । एतच्च 
उत्प॑स्याद्क च प्राग्वत् । नन्वानित्यस्थलठे व सार्वकारिकीस्थितिरत 
सहानेत्यानामपीति । एवमितियथानित्यादावासो पिततददित्य्थेः 
एवच लङ्गष्वाप खङ्कङूपंजातेयोग इतिभावः । एतश्चत्थादकथेवा- 
ह शब्देति । किङ्करूपजा तीत्यर्थः । एवमत्रेऽपि । तञ्च त्रषु परसिदधेःसा- 
मान्वादाबुपप्तदयतिगोखेति । दयुक्तौरङ्तनलन्विति । तत्संभात्रमेषः- 
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हस्तिन्यां वडवायांच ख्नीति कुद्धः समन्वथः । 
अतस्ता जातिमिच्छन्ति द्रव्यादिसमवागिनीम्।हति। 
आदिपदन गुणकमंसामान्यादिः। अच्रापि क- 

चिद्कालिङ्कः कथिदुमयलिङ्क इत्यादिपक्िया पू्रव- 
देवत्याह्ुः । 

एतसै अन्धोन्याश्रयग्रस्तं लच्णवदेनैव शाब्दा 
थनिणयवतां लक्षगेकचक्षुष्कानःः पयोगाध्यवासितः 
चिङ्गरोपेण साख्लीधं टावादि तच्छक्तिग्रहपूवैकं च 
प्रथो गात्तद् साय इाति। बहूत्वन्तु तच्नावयवेखु धर्षुच 
संनिदहिततमभिति तदारोप इति तनोऽच्र वेषस्य स्पष्टम 
घ । अत एव भाष्ये सांर्मतनैव सस्त्यानप्रसकौ 
निरूपिलाविति दिक् । एकं प्रातिपदिकार्थं इलस्य जा- 
तिन्यवत्योमेध्येऽन्धतरदेव तच्छकयमित्य्ेः। दिक 
मित्यस्यं प्रथमाविधायके जातिन्याक्तिरूपदिकः प्राति. 
पदिकाथराब्देन गद्यते इत्यर्थः । चिकमित्यस्य 
यथथाकथलिच्छक्िग्रहवषयों ऽपि तदथं हत्यभिघ्ाय 
इत्याहुः | 

ह-तदुक्तमिति । अजापिमत इदं दूषयति पएतात्विति । प्रागुक्तद्ठान्तं 
विघटयति । एवेनोक्तमतव्यवङेदः। किंञ्च जातिरूपत्वे सकरभाष्यास 
ङ्तिः स्पष्टेव । तदाह दि निति । 

ननु लिङ्स्यापि प्रात्तिपदिकाथेव्व त्रिकस्य ्रातिपदिकार्थत्वखा- 
भेन पकं द्विकमित्यादिपक्षाणां कागतिरत आहैकमित्यादि । फ्वेन 
तदन्यतरस्यैव व्याचृत्तिनेतु छिङ्गस्य । छिङ्गस्य पथगुक्तेसहजातीति 
धामतेति 1 प्रागुक्तरोत्याओंह यथाकथ चिदिति । दीस्ितादिमतमा 
ह सख्येति । अन्वयव्यतिरेकादेति मावः! अरोसिद्धान्तमाह परे. 
स्विति सष्वेत्यथः। तथाध्रत्ययत्वेन तदिति । तथाच तद्धोधकारणत्व. 
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सख्याकारके तु पत्यथाथं इत्येके । परे तु सेरुवा- 
ऽपि प्रकृत्यथः । दधिमध्वित्यादौ विनापि प्रत्ययं त- 
सप्रतीतेः । अनन्तप्रकरतीनां शक्तत्वकल्पने गौरवं तु 
कलसुखत्वान्न दोषाय । तथागहीतकहाक्तिकस्य प्रक्र 
तिभाच्नादपि तद्धोषाच्च । अतिप्रसङ्स्तु च्यवहारानु- 
सारेण तात्पयेवक्ात्परिह्रणीय इत्याहुः । केचित्तु 
कारकमपि तथेत्थाह्रुः । केचित्त सख्यामाच्र विभ- 

कत्य्थः कारकान्तं चतुष्कं प्रातिपादेकाथे इत्याहुः । 
त ^ वाचिका योतिका वा स्युद्दित्वादीनां विभक्तथः। 
यद्वा सख्यावतोऽथेस्य ससुदायोऽमिष्ायक इति ॥ 

लच पञ्चानामपि पातिपदिकायत्वे परातिपदिका- 
भेप्रकारकवोघे खुग्जन्योपस्थितिर्हतुरिति विदीयते 
ति बाच्यम् । इष्टापत्तेः । जातिलिङ्गसंख्याकारकन्ा- 
क्िविदिष्स्य द्रव्यस्येव वोपेन खुवर्धविदहाष्यकबोधस्थ 
खपुष्पायसाणत्वात् । स्ेचेते। पक्षा अनमिदितख- 
चभाष्याद्। स्पद्छाः । तच्च पञ्चक प्रात्तिषदिक्राथं इत्येष 
स्य तन्नाप्यावदयकस्वेन कठ्पाभावदति वदेवयुक्तं । नन्वेवमतिप्रसंगो. 
ऽत आहातीति । तथा प्रहृव्य्थपव राक्तिप्रत्कारकमिति पक्षे दुवैच- 
मिदं तस्य प्रकारतापत्तरित्यरुचिः केचिदित्यनेसूचिता । 

भूषणादिमतमाह केचिष्विति । मात्रमवधारणे अश्कारकं चश. 
क्तिरूष। अत्रारचिवीजन्तु तस्याः प्राधान्यापत्तिरिति अच्रमानमाषह त. 
दुक्तमिति दरिणतिश्चेषः। सिद्धान्तमाह यद्धेति । शाक्तिः कारकमि- 
ति (दरिणितिरषः । खिद्धातमाद यद्वेति । शाक्तिः कारकमिति) सि. 
दान्ते आ नचेति । रितिविलीति पाठः । इत्यादीतिपाट आदिनावि- 

दषः कायकारणभावः । हेतोहतुमएद जातीति । पञ्चकपक्षे शइत्यादिः। 
क कन 

उक्त पक्षा्णांनिमूरुत्वमपाकरोति सर्वेते इति । आदिन सरूपसू- 
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ञ्यायः, सर्वेषां विरेवणत्वानुमवादित्यलम् | ज्ञानमाजे 
यथा शाह् नानं तथोक्तम् । 

केचित्त शाद्वाथयोभद् एवेति पक्षेऽपि अनुमववष- 
खाज्ज्ञानसामान्यसापर्न्या एव शचाद्वभासकत्वक- 
ल्पनान्न दोषः । यत्तु अथस्दन्ाद्वस्य ज्ञाने भान- 
भिति तन्न । प्रत्यक्चे शद्ग भानानुपपत्तेः । अथज्ञानोत्तरं 
स्स्रतस्य तस्य व्यवसाये बानासम्मवात् । अनुव्य 
वसाथे त्वेवं तद्धानसुपपादपितुं शक्यमित्याहुः । 
पटदिति छ्ुवित्यादावनुकरणे खुवाबुगित्यादौ चाचु- 

कार्षाद्धस्वरूपमथेः ! आये ध्वनिमयत्ववर्णमयत्वा- 
भ्धामनुकार्यानुकरणयोर्नदसिडरन्त्येथपदाथकत्वश- 
हपदाथेकत्वाग्यां भद्ात्। 

पाणिनिरमप्याह् । खं रूपं शाब्दस्याश्टहसन्ञे'ति । 
अत एव ब्त्योथाववोघकत्वरूपाथ वत्वाल्पातिपदिक्न- 
त्वे सुबादुयुत्पत्तिः । तदुक्तं "मतोः इतिसुत्रे माष्ये 
धोसावाञ्नायेऽस्थवामदाञ्द्ः पय्यते ख छपत्ययपक्र- 

माष्यादिद्धान्त माहतत्रेति । तषांमध्ये इत्यथ. । पतेन यद्यपि 
गादीनां याणं प्रत्ययवाखच्यता ऽन्वयरव्यातरेकादितो युक्ता! तथापि 
भ्रत्ययवर्जिते दधि पभ्येत्यादौ तस्प्रतीतेर्लिज्गाचुज्लासनस्य प्रङूताचेव 
दरोनाश्च प्रकृतेरपि तजर शाक्तिः कल्प्यते । तथाच बाचकताग्रहस्थ- 
लष्वतेषामुपर्थति सम्भेदे चोभयतोपि । अतपव वाचिका इति 
वाक्यपदीयं सङ्गछते । उक्तदैतुहेतुमद्ावविख्यस्तु न विभक्तयो: 
व्याथेमादायोपपत्चेरितिभुषणोक्तमपास्तं । तदाहेत्यरूमिति । 

क इ क 

माचंकात्स्नं । शब्दयाने मतान्तरमाहकेष्चित्विति । नदोषः नाति. 
्रसङ्कः । दाश्चिताद्युषि खण्डयतियत्विति । प्रत्यक्षे व्यवसाये । तामे 
वाहाथति। अत्राखचिवीजं तुक्तरीत्यातद्भानसम्मवे तस्यारतत्वक- 
ट्पने गोरवमिति । विशेषमाह पटरितीति ¦ ङोकिकमिदं । शाख्रीय- 
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तेरस्यवामकशदहस्यास्यवामी यमित्यादौ पदाथः अतएव 
प्रातिपरदिकत्वाच्छसिद्धिरित । कचिदनुकरणं सा- 
हृदये नोपस्थापकं तथोपस्थितस्यापि शाहबोघेऽन्वथ- 
स्लात्पयवक्छात प्रत्तिज्ञानस्यानुकरणाजन्यराद्धत्वभे- 
च कायतावनच्छेदकम् । अत एव मुसत्तायामित्यादो 
वि भक्त्यनुत्पत्तिः । वरत्याथनोघकत्वरूपाथवत्वामा- 
वात् । तदुक्तं तञ्ैव केयटेन । अनुकरणं तु व्युल्कम 
णाप्युच्चा्माणं सादृर्यादनुकायेस्य प्रत्यायकं, भ- 
वतीति । माष्येऽपिवेदस्थोऽनुकरणस्य पदाथ हति सि- 
द्ान्तिनाक्ते किभमनयोरन्यत्वमिति प्रचने आभित्या- 
ह । अ।म्नायकराब्दानं स्वरवर्णानुपूर्वषदेशाकाङनिपत- 
त्वा दित्येवोक्तम् । तस्य कचिद्भविन न सतच देतु- 
रिति तद्ाक्ाथः | चद्यपि। 

आज्नायश्द्वानभ्यासे केचिदाह्ुरनथकान् ॥ 
स्वरूपमान्नवृत्त अ शिष्याणां प्रतिपाद्नहति ॥ 

माहभुवईति ! नु तयारभेद् पवति क थन्तत्वमतञदायईति । अत- 
प्व तत्र तस्य वोघविषयतानिवादाथ राक्तिस्वीकारयादव॥ आश्नाये 
वदे । प्रातिपदिकात् तत्वात् । कचित्तथापाट एव यद्धा कात् तस्मात् 
पनेना युकायोदुकरणयोैदविवक्चाऽभेद विवक्षा चेतिदीक्षितादि. 
सकलग्रन्थकारोक्मपास्तं ! तदेव ध्वनयन् तनव प्रकारान्तरं काच. 
त्क दुबखमादह कचिदिति । पक अुकायराब्दस्य । नन्वेव दुत्यविषय- 
त्वेन कथं ततस्तद्धोधघो.ऽतञशह तथोपेति । -भ्युत्पत्तिभेद सुचयन्नाह 
वन्तीति । अच्रमानमाहातपवति । अस्याथेमाह बृच्येति। तदपि कचि. 
दिव्याद्यक्तमपि । आपिनोक्तखमुच्चयः । तत्रैव मतोद्यव बर्णाुपू- 

वीति प्रतीकं धुत्वा । अस्नायवद्च्रनेत्याहानुकसर्णमिति। अरं भाष्य- 
संमतिभ्रप्याह माष्येऽपीति उक्तद्धयेऽन्वय. । पवव्यवङद्यमाह नलि- 
ति तावतापि कथं प्ररृतखाभोऽत आह तस्येति । अस्येत्यर्थः) 
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तथाप्यर्थे त्तास्पयोभावमाच्रं । नच देदाशालादिः 
निमस्तु तच्चाप्यस्त्येवेति बोध्यम् | 

कचित्तु भूसन्तायासेत्ति निर्द्ात्कचिद्धिमक््य- 
त्पत्तिः । साददेधादर्धापस्थिनिस्तु न । किन्तु वाचक- 
साददटयाद्व्युल्कमेणाचरितशन्दादपि बोधः । भागश 
व्यत इति सुच भाष्येऽप्येवसुक्त मकदेशराविकतमनन्य- 
दिति, तद्धदिलयथस्नेन तदन्तद्थापस्थापक, अन एव 
दौव्यच्छन्दनेव दीन्यतिराब्दाथांपस्थित्तिं वद्न्ति। 
गाञचारयेत्यादेश्च गोाञ्दसुचारयत्यर्थः ¦ उन्वारये- 
त्येतत्स माभेव्यादहपराच्छब्दपरता तत्परल्वेऽप्यात्वादि- 

उक्तभाष्ये महवियधं परिहरति । यद्यपीत्यादिना} अभ्यास घोषणे 
च नकचिद्हुरित्यस्यानुषगः। इतीत्यस्य अद्धरूक्तामचिसाष । अन. 
अभ्यासेउक्तप्रकारे दुवखत्वमेव प्रकटयन्नाह केचित्विति । उक्तरी. 
त्या भुव इति वत्तस्याथेवत्वेपीतिशेषः । 

ननु क्तरीत्यानिवीहे किमथे ज्ञापकाश्रयणमनञाह सादद्यादि. 
त । दाषस्य प्रागुक्तस्य स्पश्त्वादेतन तथाकेयटोक्तमपास्तं ¦ काच- 
टप्रकारोतरमप्याह च्छिष्त्वति । अच्रमानसाह् प्रागिति । अनन्यवरित्य- 
स्यान्यवक्नेत्यथेः । तचान्यसाद्यनिषघेऽन्य त्वासावः सन्य । अतएव 
ताददादथंवोघः अन्यथा शाक्ततावछदकानु पथ्य॑ज्ञानाच््तो वोधे 
नस्यात्तत्फलितमाह तद्वदित्यथेः । तन अतिदेदान । 

अन्नारूचवीज तु अननेव निर्वाहे चृत्यभावादहेव तदभावे सिद्धे 
तद्धाच्े दृशाश्चयण मन्यपफरमिति । यन्तुतज्च विश्नस्येवो चारणापत्ति 
स्तादशस्थैव श्रोत्रेणोपस्थित्तेरिति त्च ता्यैवद्याद्धितस्ये 
व शाब्दादुपरस्थितेस्तदध्वनयश्चादं गोचब्दमिति इस्याद्यथः । 
पतेन तवापि तस्यावश्यकत्वन पूमतमेव युक्त न निदश्ाश्चरयणमि 
तिसु चितम्, 

नन्वेषं गोगत्वाद्ात्वादि च स्यादवओह् तदिति । तस्य पद्कायविष 

१४५ 
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प्रवसिरस्त्येवेलन्यनच्न प्रपञ्चितम् । तच्च स्वरूपभित्यने- 
ना्थरब्दयोरमयोः हाक्िबोधनेऽप्य्यं कायस्य वाघे 
शाब्दस्य विक्ोष्यता यथारनेटगित्यादौ । अन्यथा ि- 
शेषणता, छब्दस्य विशेष्यत्वे चार्थो विकोषणं । ब्राद्धि- 
रादैच् इत्यादावपि संज्ञाणदानां पदपरता ब्रख्यादि- 
पदामद आदैजादिषदार्थं विपेयः! आदेशं ज्ञात- 
ह्वात् । एतेन विपरीत।देड्यविधेय मावः परास्नः। 
चरसिद्ध्नद्धिपदार्थमेदस्य तच्च बाधाच्च | सचनामा- 

नीत्थादौ यहासंज्ञाबलादथपदामयप्रता गणपटठित- 
सर्वादिषु सामानाधिकरण्यसम्बन्पेन सवौर्धवाचक- 
त्वरूपाभविदिटसवेनानपदामेदो विधेयः । गणपि- 

तत्वं च गणपदितं काव्दबोध्यत्वं, नच ज्ञाने शाब्दमना- 

ने सर्बपयोयाणां नानाप्ति्विनिगमनाषिरहाईदिति 
वाच्यम् । ठाब्द् उपस्थित्तस्येव पदस्य माननादोषात् ¦ 
वरत्यक्चादौ उपस्थितयावद्धाने वाघकामावाच्चेति दिक् 

यत्वात् । यथाचैतत्तथा परिम विन्दुशेखस्प्रतिपादितंतदादेत्यन्यञेति 
तयोमेध्ये भुव इत्याद्ावित्यथेः । अन्यथा त तस्यावाधे । आचये 
अथस्य नत्याह श्ब्दस्यातं । अन्यर्जापि तत्वम् इर्त सन्धात्तः 

चुद्यादीत्यथैः | तदाह इच्यादीति पतेन तेषां हात्वेन। नयु कुत. 
स्तषा पदपरत्वप्रत आह् भास्द्धात । विद्राषमादह् । सवत) तदवतु 

नवु गणपटितानामनुकरणत्वेन सवाथेवाचकस्वानावः पयोगस्था्ना 
चच न गणपाट तच्वामात सूजासमातरवात्त आहु गणात् । पव भ्रूवा- 

दिख्ादाचपि वोभ्यं रान्दभाने इति सिद्धातमतेन, कोचिन्मतेन वा 
भराशुक्तन । तच्च द्वितीोयस्यायं मावः च्ुत्या जुपस्थितावन्यभिहिता- 
न्वयवादे वति विनैव यथाकांश्चादिवश्ात्ससरमंस्यभानं वथा रा. 
्ुजञानसामग्रचेव तात्पयाकांक्षादिवदाच्छब्दस्यापि स्वातंत्येण वि 
श्येषणत्वेन वा मानं । 
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खव चाञ्द्ानां तन्तच्छञ्दखरूपमव प्रघात्त- 

अथ कस्ताद्भौरुख्यते गोरित्येव हि गौर्भ- 
छै, क 

वि वतत इत्यीक्थिक्या इति निरुक्तात् । थद्वा स्वरूपं 
जालयादि चत्युजथं प्रच्त्ति निपित्तमिलाहुः । अनुकर 
अ १ । 2 [ [क + © णत्व च चाब्द्माच्र तात्पयेक्तचारणविषयत्वं, पदां 

[क © ~ क ् न क 

विपयांसकरत् इति समभिन्वाहारे गोरित्याहेत्यादौ 
~ क ७, भ न ध, ~ ५५ 

नवेति न्रे माष्णोद्ाष्नेनालुकरणत्वे विदोषणतया्थ- 
© 

मानन ब्द्माच्नतात्पयकत्वागाकात्। अत एव गोरा- 

नयेति परेण प्रयुक्ते इतरः सम्धगश्चत्वा परं पृच्छाति- 
(+ च, क. ५ ~ © # 1 

किंमाहेनि तेन ग) रिलद्ेत्युक्त तत्त एवाथ बाघात्पव- 
€ (नेः [भ क तेते, वेन स्छताहाध इति तु न युक्तम् । उचारित्तस्थेव 

किच पवत बहिरिति शाब्द्!चुमित्यादितवस्तदेव वहचथिध्रवृत्तिद्. 
दोनाद स्ति मेवन्तीपर इतिमाष्याच् ज्ञानसामान्वसामश्रया पएवाथविच्े- 
षणतया वत्तेमान कारमासक्व्वकद्पनवत्लवंन वोचे राब्दभानादुभः 
वात् क्ानसामान्यसापन्रधा एव शब्द् भाखकत्वकल्पनात्क्चिद्धिलेष्य- 
त्वं कचि द्विशेषणत्वमित्यच्न तूक्त मेव निमित्तं ¦ प्रकृति ग्रत्ययाना मित्तिष्यु- 
र्पस्याप्रकतिज्ञ न्यघाधविषयत्व मिते गामुच्चारयेत्यादौ न कमेत्वाच- 
न्वयाचुपपत्तिरिति । 

सिद्धतित शब्द्त्पदभ्रकारक पव बोधः सवेन्नति प्रागुक्तं ()्राह्य- 
त्वमितिहरिखमतंचति । तत्तत्पद्प्रकारकशाब्दवबोध ततत्पदज्ञानः 
धटितश्ान्द सामग्रथा एव हेतुत्वेनाहेपेति । पत्यक्षादौ स्तिवि- 
घययावदघरित सामग्रयास्तत्वमिस्याहोपेति । एचं च साम्यं वदन्तः 
परास्तास्तदादेतिदिगिति। मतांतरमाहकेचित्विति । अ्रारुचिकीजतु 
आद्ये उक्तमाष्यादिविसोधः ! अत्ये भौरवमुक्तरत्यिानिवादादिति- 
वोध्य । विदोषं वक्तुमनुकरण ठक्षणमाहान्विति तमेवाह पदार्थेति 
तस्य संमतत्वायाह नवेतीति । अतएव विश्लेषणतयाऽथेमानादव 

(शत्राह्यत्वं धाहकत्वं च दवे शक्ती तजसो यथा । तथेव सवेदा्द्- 

नामेते पृथगवस्थिते ॥ १ ॥ इति हयुकतेः। 



११५६ पातिपदि काथविचारः 

बोधकत्वभिप्ते सिडान्लःत्। अनुकरणत्वव्यरा्तकाोऽपि 
कद्! चाद्ात(2) अदुकरण चागति पराभातं सुञ्ात। 

अयुकरणे तु न विद्योष्यतया नापि विषणतयाथस्य 
यानं यथास्यवाभीयनभित्यादाचिनति बोध्यम् | 

विष्णुनौरायणः क्रुष्ण इत्यादौ कोशे कृष्णाद. 
काञ्दा अथपराः। कक्िग्रहस्त पदर्वहेतुकालुमानेन 
सामान्यत एव पदुप्रकारकः। एवच चिष्णुर्दाथौ- 
मिन्नः कूष्णपदाथं इत्यादिक्रमेण बोधः | विनायको 
विन्नराजेत्यादौ उन्दविषये एते पदाथ विनाथ 
कपदायमिन्ना इलति बोधः! सवेपयायद्न्द्रात्मके कोशे 
एते पदाथा अभिन्ना इस्यघ्याहारेण बोघः | एतत्पदम- 
सुकवाचकपिति चक्तिथदहस्तुस्वसखप्रासिद्धपदाथमादाय 
तत्तस्पुरूवस्यानियतः पग्यान्मनसेव । 

अत्यशस्यान्वयः। प तटस्थं! सम तटस्थेन । परयतखङडयात ननात। 

तर्स्थाच्नत्यथः। प्चचतनातनचुकरणत्वद्यतकः । अतएवाह. 

न्विति परदितीत्यादावित्यथेः । भ्रागुक्तसिद्धां तमननाहविष्णु रिति। 
_ नलु कथं तज्शक्ति मरहस्तदक्षानाद्तआादशक्तीषत नलादिपदं 
(अ पदृत्वा{दति 1 त क चचद्- 

ास्तीत्याकोरकः सामान्यतः शक्ति्रह पच बाच्यत्वसेवंध्ेन पद्. 

1 अतपच स क १ धट इत्य्. 

जेव तन्न स्यातूदतिमावः । ढन्डाते आंश्िकेव्यादिः । अभिन्ना दातिमि- 
थ इत्यादिः विरोषशक्तग्रहोपपत्तिमाहेतदिति । अनियमः अनियमेन । 
अतब तेषामथंपरत्वादेव इतीत्यत्रान्वयः । उक्तमिति तच्रश्चेषः । 
द्विनीयक्तभेदमाह नहीति । अत्रपूवंसच्वेऽपि न व्यवहारहत्याहा्र 
हत! पचक अन्रान्याससत्व च | स्वयमाहनदामति) अआग्रमतदुक्त 

को क 

भकवाह् ॥ पतन तद्धरघन। तुषं नदुक्तं स्वयम्राद् वक्षैषति। माष्यसं 

(१) इति शरब्दोऽचुकर्णल्वयोतक इत्यथः । 
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अतएव तृतीथ्ाध्याये तृतीयेषार् शंकरमगवत्पा- 

देरुद्धीथाधिकरणे, सामानापरिकरण्यं चतुधा अध्यासेन 
अपवदेनैकत्वेड विश्लेषणत्वनच । अध्यासेन यथा 
इय प्रतिलाविष्णुरिति। नहि तच विष्णुदुच्या प्रतिमा 

बु ददिविवतेते इति नायसमपवादः । अपवादो यथा इद् 
रजल मिति । अञ्जि पञ्द्धाविन्या यथाय 

दुक्तिवुच्याऽस्या वुद्धानेन्रसेरपबादसामानाषकरण्यामि 
ति व्यवहारः । एवंचाध्यासस्य निरपवादत्वसापवाद्- 

त्वाभ्यां दैविध्यञ्चुक्तम । एकत्वेन यथा दिजोन्तमो 

ब्राह्मणो शूदेवः | नेदं लौ किकवाक्यम् । लोक~्यवहारे 
तकनैव विचच्विताभेखमपेणात्त् । अन्यस्यानर्भद्येन 
पर्यायाणां सहप्रयोगा जाकात् । तस्मात् कोद्ारूपपेतत् 

एतेन कोहास्थपदानांपद परत्व मित्यपास्तम् 1 त्वि- 

को षणत्वेन नीलख्स्पकपित्यादौ । अतएव नामन्विते- 
समानाधिकरण इतिसचेऽधे दवि सरस्वति इड काव्ये 
विहव्ये एतानि तेऽघे नाथानि इत्यच् समानाधिकरण- 
वरत्वप्रयुक्तमाविद्यमानवतत्वनिषेधमान ङ्क्य सामान्य 

प्विक्ेषवचनत्वामावमाभ्नित्य समाहितम् | अन्ययैकार्भ- 

चोधकत्वरूपसामानाचिकरण्यस्थाप्यन्ना माकात्तदसग- 
तिः स्पष्टैव । एके षस्तुन। तत्त च्छञ्दस्वरूपस्य सभ्थग्बो- 

५५ क 

मतिमप्याहातपवेति । उक्तोशैः सूज इति भ ध्ये इतिदषः। सामन्येति। 
मा्चस्याभवि श्यशाकेत्याह् सामान्येति । अन्यथा तेषां पदपरत्वे। अन्न 
पचृन्तिनिमित्तमेदो नघटते इति सूचयन्नाहैका्थंति पतानी त्यददेयी 
सखवोधितासि पठानि ते वाचकानीत्यर्थः । नन्वेवं कोशे एकराषाप- 
तिर्तञहिकेति। अथवद्धोधकस्षभवादाह सम्यगिति । नन्विठापातिरत. 
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धाना पत्तेः | कोस्य चानकपयीयाणां स्वरूपवोधनपूर्व- 
कमेकाथेत्ववोधने तात्पयात् । तदुक्तम् । 

भेदाख्पानाय न दन्दो नेकरोषो नसेकरः । 
इति । भेदाख्यानायत्यस्य किङ्मेद्ाख्यानाय स्व- 

रूपमे द्ाख्यानायचेन्यथः । लिङ्घमेदाख्यानाय नभः खं 
आवणो नमाइत्यस्य स्यान खश्रावणो तु नभसी इति 
न क्रतस् । विष्णुनोरायण इत्यादौ स्वरूपमेदाख्ानाय 
नैकरोषः क्रुतः। तथापरे परत एकलिङ्धानां मध्ये भिन्न 
रिङ्घपाट रूपः संकरोऽपि नकूतः। यथास्तवः स्तो स्तु- 
वियुतिरिति क्रतं, नतु स्तातिः स्तोत्रं स्तवो नुति रित्ये- 
वं कुतम् । कृतोऽज् चिन्नलिङ्ानापदुच्तानां कमादहने 
इत्यस्यानुक्तानां स्थानान्तरानिर्दिष्टानां उन्द दकरोष- 
च नकरूतः। अन्येषांतु कृत एव । यथार्सरोयश्चरक्षो- 
गन्धव किन्नरा इति । मातापितरौ पितराविति । निन्नलि- 
द्ानामिति निज्नस्वहूपाणममप्युपलक्षणम । विरूपा- 
णामपीति वैकच्चोषप्रासिरतोऽ्भपरतेव कोदो उचिता। 
ऋमादटते इत्यस्य वमाः पृथ्वी पुरक्ट्नाश्द्रनोषधीत्याश्य- 
दाहरणम् । तच दन्द सकरा कुताच्वत्यषटछम् | 

आह कोशस्य चोते | विनिगमनाकिर हादाह स्वकूप्रेति । पतदयुयेधे- 
नोत्तराधेमपि व्याचष्टे छृतोत्रेति। इ त्यस्येति । अथे इतिन्ेषः। चिधि- 
्ष्याप्याह यथेति। उक्तरीत्याऽज्न्यु नतां परिह रतिभिन्नेति। नु सरूप 
ज्ाप्रा्निरेवान आह । विकूपेति । अतः अतोपि ! तथातदुक्तितापि। 

नन्वेव खश्नावणोतुनभखीत्या द्ापत्तिरित्ति चन्न यथास्ख्यसूज्रबला 
च्छास्रे तथान्वये तस्व साचुत्वेप्यन्यत्राखलाचुत्वस्याकिद्धां तितत्वात् त 
दाहित्यलमिति । अथवित्तेषभरातिपादकाथेमाह सवंति। अनतिध्रसगाया 
हय(चत्वसन्नत नत्वेन्यन्नात भकचः। तन्न तस्य तद्थत्व ' पकतय 
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सवेशाञ्दरय बुद्धि विषो थावत्वावच्छिन्नसन्रहोऽ 
थेः। यावत्वमच्नेकत्वद्धित्वमिन्नसख्याङ्कत परिच्छेद वन्त्वं 
तचसमूहस्यभ्दूशवयवत्वं सच घला इते बह्व चनं 

अनुद्भरूलावयव भेदत्वे एकवचनं, सवै ओद् 
नो खत्त इत्यादेः सवांवयवक इत्यथः अवयवगतसयै- 
त्वस्यावफाविन्यारोपो बोध्यः । बुद्धिविषयत्वेन वुद्धि- 
विषये तदादेः शाक्तिः । अतएव तस्थापन्यनिति सूत्रे 
भाष्ये सवेनामनिर्ददो विनेवासंपत्ययः सामान्य- 
निर्दृशादिति चखङ्तम् । तस्फापत्यसित्यर्थं प्रत्यथ इति 
सचां तस्येति निर्दखात्सामान्यवाचिनस्तच्छब्दादेव 
प्रत्ययः स्यान्नलुपग्बादेरिति चाङ्ायनेयटः। सामान्यवा- 
चिन उत्पत्तरसंमवाद्विरोषवाचिन उत्पत्तिरिति सि- 

डा न्तितम् । अ पत्यकाष्दस्य सम्बन्िविङषाकाङ्कुतथा 
तस्या पत्यच्वित्युक्तावपि आकाङ्काया अनिच्रत्तेस्तेन त- 
दिकेषणायोगादिरोषवाचन एवोत्पन्ते; । यद्ा प्रकर 
णाच दादयो विह्नेष वतेन्न तद् तस्मादपि (१)पत्यय- 
स्त्यादायनिरिति केथटः। खामान्यश्पेणैव विशोषण वि- 
दिस्य मानं प्रक्ररणादिवहादिति तदथः विशिदेऽ- 

पि बुद्धिषिषयत्वस्तत्वात् । एवंच तस्थापत्यमित्यादौ 
तच्छब्दो पादानमपत्यादययथसबन्ध्युवलच्त णमिति तात्प- 
थासवाखोक इनि तादक् समुद्ायद्वयाह्दिविवष्चायां दविकव्चनादिसवा- 
च्यु सव तदह दसातक्चत् 1 एकवचनं सवच्वपपातच्तमाह् सवदि 

अस्यतात्पयमहावयवातत । वद्ादस्थरु आह् बुद्धात । अतप्व साः 

मन्यतस्तजङक्तरव । कयरटः आह् । नन्ववत्याद्ायानासत नस्यादत- 

आदह यदेति । केयरटः सिद्धान्ता्थमाह । स्वयं तदथमाह सामान्येति 
माणा कामानाम न 

(१) अन्न वहुवचनस्य स्थाय्यत्वेऽपि सामान्यविवश्चयेकवचनम् । 
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न यम् । तदुक्त तस्येदेभिनिसूतरे कैयटेन षष्यन्तमाच्रं 
तस्य तिप्रक्रतित्वेन चविवद्चिततं तत्प्रतियोनगिाच्रं च पर 
त्यचा्त्वेन, यतत्वपरं लिङ्क घं ख्याप्रत्यक्ष परोश्चत्वा दिकं 
तदविवक्चितमिति। 

एतदनिप्रायणेव सुञ्ोपक्रमे तस्येद मिल्य पत्येऽपि 
सिडभित्युक्तग् । शेष इति सत्रेच भाष्थडउक्तं तस्येद्- 
मिति विज्ञेवाद्यलेऽपत्यं ससद निवास इति । तस्येद्- 
मिति इदं पदाथग्रव्तिनिनित्ताश्चनया व्यक्िवि- 
रोषा एते इति तद््थः। अतएव तस्तिद्धितिसूत्रे भाष्य 
सवेनान्ना नर्दृद्यः करियते सर्वनामच सामान्यवाचि 
तन्न सखाभान्ये निर्दिष्टे विदेषाअप्युद्ाहरणानीति। 
व्यापकं सामान्यं व्याप्यं विशेषः तत्व॑च विचक्षायी- 
नम् । अतव गोकरुष्णोः परस्परं सामान्यवि रेष. 

भाव इतिच । तच्च साभान्यवाचीत्यनेन सक्षखसाधा- 
रणसामान्यप्रेच प्रब््तिरि पित मिच्युकतम् । नच का- 

च्यप्रकाद्ोऽनकार्थक्ब्दस्य वाचद्धत्षे निगन्तित इत्येत. 
दुदाहरणावसरे एतावन्नाच्स्तनिकत्यादावभिनयेन 

चाच्छिसंकाच इत्युक्तम् चद्विरुध्यने, तदादीनां त्वद्रीत्या 
नानाधेत्वादितेवा च्यम् । शकयताएवच्छद्कानेकत्व इव 
माष्याविरोधघायतिमावः । अजवोजमाद विच्िष्टऽपीति । सिद्धां तता- 
तयमादेवचेति । साचन्रुभय्कार्स्नै पतादवि । तत्पुत्रस्य कैवरोक्ता' 

€ 

थं त्यथः यथाश्ुतेऽसगतेराष् । तस्येदमिति । भाप्यानरे ऽप्याहातप. 
वेति ! उक्तोथेः तच्च वस्य तत्वे सति । तच्रत्य्रेव भाष्यांतरमाह व्या. 
पकमिति । तत्वमपि न नियतभित्याह तत्वंचेनि । व्यापक्छत्वादिर्कः 
चेत्यथेः । प्रृतेष्टमाह तदति. । उक्तभाष्य इत्यथैः । यत्त॒ तदादै- 
घरत्वपरत्वादिकमेव शक्यतावछद्कामेप्ति नाना्त्वमेव शक्यता- 
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राक्धतावच्छेद्कञ्याप्यधमाणां नानात्वेऽप्यनेकार्ष- 
त्वात् । 

परे तु चटपमानयेत्युक्ते तैखचटजलघटवनघटानां 
मध्ये तत्तत्पकरणे तत्तद्धखानयनम्। अतरएवा न्ताः श- 
कोरा उपदधातीःत्यादौ (तजो वै चुन'मिति लिङ्ञादक्ता 
इत्यस्य श्चुतस्षाधनाञ्ञनपरस्वथितिदेलाराजादिशभिर- 
म् । हरिणा च शान्दाथंस्थानवच्छेदे हृव्येवोक्तम् ! 
एवंच संयोगादि चाक्यतावच्छद्कानेकत्वे एव मिण. 
यक मित्युक्तम् । परकारोऽनेकाथेस्पेत्युक्तिस्तु तच्च दिती- 
याथव्यञ्चकतायाः स्फुटतया व्यंजनानिरूपणपरस्तावा- 
{दत्याह्ुः । 

यनु थश्यत्पदं याहरायादश्घ्मावच्छिल्लविषयक्र- 
बुध्या प्रयुज्यते तत्तत्पदचुविषयतावच्छेदकोपरच्चिः 
ततादद्रातादकाधम विदि रक्तमिति रा क्तिग्रहः। युदधि- 

द् किष छेद कानेकत्वात् अतपव काव्यप्रकाश्चस्रगतिः। तेषां केनचिद्रवणा- 
खगमस्तु शाक्तग्रहसोकयायेवेति कश्चित्तन्मतं खडयति नचेति । अत्र 
भतेऽति प्रखंगापत्तः। 

सद्धातमाह परत्वति । घुतसाघेति बहुवीहिः । वोक्तं संयोगो 
विश्रयागश्चत्यादो । एवे नानेक थस्थेत्यस्य व्यवङ्दः । पवंच उभ- 
यसमतत्वे च । नन्वेवं प्रकाशास्तगतिरेवात आह प्रकाशे इति । तज 
अनेकाथेशन्दस्थले । परमतं खडयति यत्विति । सामान्यलक्चषणान- 
गीकारेण त्त्पद्श्रयोगोन्तरं प्रयोञ्यप्रयोजक्रचृद्धयो बुद्धिप्रकारतयां 
शृर्हातधरत्वादरिविशिष्टग्यवहारद शनातचत्रतत्पदस्व शक्ति गरृदत्विा पु 
नवंस्त्वंतरेषयः । शक्तीति । सामान्यतहत्यादिः । अच्रचुद्धविषय- 
त्वस्य शाब्द बोधेऽभानात्ताद्वशिद्चस्य घामतावडदकाख्यात्रिषयतयाश्च- 
क्तिग्रहाविषयत्वेन तस्योपलश्चषणत्वमिति भवः । नन्वेव क्वाचत्तथेष 
श्रोधो नस्यादतओंह बुद्धीति । अत्व वथा शक्तिग्रद्रादेव। भरकरणा 

१४६ 
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विषयत्वस्थापि तदुपलल्ितत्वात् कद् वित्तेन ूपेणापि 
बोधः । अतत एव तत्पदात्कदाचिद्धट इति । कदा चिल्ला- 
तिमानेति। कदाचिज्लातिमान् चट इति।कदाचिद्वुद्धि- 
स्थ इत्ति बोधः । तावदथनिरूपिता शाक्तिरेकेव ¦ हइथा- 
दिपददहाक्यतावच्छेदकानांतु न तेनादुगमः। तेभ्य 
एकस्य नानारूपेण बोधाननुभवात् । भतण्व तेभ्यो 
न कदाचिदपि जातिमान् हरिरित्यादिकमेण बाधहइति। 
तन्न । तेषां तषां घोणं विरिष्य ज्ञानामावेन तत्त- 
दरूपेण चराक्तिग्रहामावात् तथा बोधासंमवात् ! भम 
त॒ बुद्धिविषयत्वेन तदाश्रये शक्तिग्रहान्न दाषः । सर्व 
स्थापि बुडविषयत्वनेव वोधादिति दिक्। 

अत्र तदिद्मादीनां पयांयत्ववारणाय परोक्चत्वा- 
द्यपि हाक्यतावच्छेद्ककोटौ निवेक्ानीयम् । रवं य- 
चछढ्दकहाक्यकोटावुदेडयत्वं, तदो विधयत्वमिति । 

दिगहीततात्पयेवश्षादाह कद्ाचदिति। तदुपलरक्चषणफठमाह ताच- 
दिति । नन्वेवंहयादि पदश्चकयतावदेदकानामप्युटक्षणभूनवु द्धि वि. 
होषविषयत्वादिनाऽचुगमस्तभवेन नाना्थोच्छेदा पत्तिरत अआ!ह हयी- 
दीति । पवं च तेषां नानाथेत्व मेव ॥ अन्यथा तेभ्योपि तथा बोधाप- 
्तिररित्याहात पवेति। 

पतेन काचिद्धम भकारयहृत्य भासमाने धमे भासमानं घर्थताव- 
छेदकत्वं तद्विशिष्टे एव भासते अतपव जातित्वाचच््छिन्नवच्छकतासा" 
तिमत्पदान्न कदाचित् स्वरूपतो घरत्वादिपरकारिका घौीस्तस्मादू- 
बुद्धि षयघरत्वादिनैव बोधः कदाचित धरत्वादिनापि बुद्धितविषः 
यत्वांरोऽनुद् बुद्ध सेस्कारतारूपमोषात् । अतपत रक्तदडवेशिष्नानुः 
मर्वोप रक्तत्वांदेऽयुदवुद्धसस्कारस्य दंडवेशिषटचेनेद स्मरणमित्य- 

श, क की कन, ह 

प्यपास्तः तदाहोतिदिभिति । अज्पक्चे । आदेना प्रत्यश्चत्वस्तनेदहितः 
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इदं तु बोध्यम् | तत्पदप्रतिपाद्यतया वक्तुवुधि- 
विषय उदेदयो यत्वदार्थोऽतस्तेनार्थप्ल्यायने नियम- 
तस्तत्पदापेन्ना तज्ोत्तरवाक्यगतयच्छञदस्य तच्छब्दा- 
पेक्षसम्ंत्वन न तच तच्छब्दोपादानावेच्वा। यथा- 

"साधु चन्द्रभास्ि पुष्करैः क्रतं मीखितं यद्भिरा- 
भतशधिकः 

इत्यादौ । एषं तत्पदं यस्पद् पति पाद्यत्तया वक्तु- 
बुडिविषये विधेये शाक्तं तघ्र प्रसिद्धानुभतप्रक्रान्ता- 
थकतच्छब्दस्य यच्छब्दापेक्चसमर्थत्वाद्न तत्र यच्छ- 
ब्दो पादानापे्तेति काव्यप्रकाशादौ विस्तरः | ते 
द्मेतदोः प्रत्यक्षेऽदसो व्यव दिते शक्तिस्तदुक्तम् | 

इदमस्तु संनिकृष्टे समीपवर्ति चैतदो रूपम् । 
अदसस्तु विपकृष्ट तदिति परोक्ष विजानीयात् 
इतीत्यरूम्। एतच तस्येदमिति ख॒ नाष्ये स्पष्टम् 
परेतु पराक्षत्वाद्येव तद्देः चाक्यतावच्छेदकं 

प्रकारणादिवशाच तत्तदिकरेषवोधः। वक्लृश्रोतुवु- 
द्विस्थत्वमेव हि प्रकरणं एतावतैव सर्वनाश्नां बुद्धि 
स्थपरामन्यकत्वमिति प्रवाद्ः। तेषां प्रकरणनज्ञानं वि. 

स्वादि तदः शाक्यकोरो । इतिस्तत्समाौ । सिद्धांतमाहेद्त्विति। तेन 
यच्छब्देन । त्रपि विक्चेषमाह तत्रति तस्यां सत्याभित्यथेः। तन्न तन्न 
श्यक्तस्वेनिवेदयस्य विषय विवेकमाह तत्रति । तदादीनां मध्ये इत्यथेः। 
संनि धिप्रकृषे इति पाडः यद्दिस्यपिपरोश्चे तदादहाखमेति।प्तश्चेति। 
इदंच प्रागुक्तकैयटतो व्यक्त । 

सिद्धातमाह परेत्विति । नन्वेवं कथंविद्ेषवोधों ऽत आह पके- 
ति । चस्त्वथं ¦ नञ तज्न न प्रकश्णसुमयाकांक्षादीत्यतञह वाक्कति। 

द क 

नत्वेवमज् भरवादोकदोऽतभाहैवेप्ति । अस्याथमादह तषाभिति । तदा- 
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ना स्वधा विकाष्यबोधाजनकत्वात् । अतएव तस्या. 
पत्यसुच्रस्थपुबा्राङ्ापरभाष्यस्थं सामान्यनर्देरा- 
दिति प्रतीकमुपाद्ाय तस्येति सामान्पनिर्देदात्तच्छ- 
व्दादेव सामान्यवाचिनः प्रत्ययः स्यादिति कैये- 
नाम् । अन्यथा तच्छञ्दादिभ्य इति बदेदित्याह्ुः 

केचित्तु एवं युष्मद्; संबोध्यत्वभस्मद् 'उच्ारपि- 
तत्वं पञ्त्तिनिभित्तं तेन रूपेणेव बाधानुभवात् । दे- 
व्युवाच-"मयात्वयि हतेऽत्रैव गर्जष्यन्त्याहुदेवताः 
इत्यादौ ऋषिवा क्योचारणकाले आनुपूर्वीसामान्पेन 
देवीवाक्यस्याप्युचारणात् देवीमदिषास्ुरयोस्नदा- 
क्यप्रयुक्तत्व-संबोध्यत्वप्रतिसंधानादेव ताभ्यां देवीम- 
हिषासुरप्रतीतिः जनुवाद्कक्षितत्संबोध्ययास्तु न प- 
तीतिस्तात्पथोमावात् । भमौनिनापि पदोचारणपूक- 
मेव लिखनन तषधिखिता हं पदादुचारयितृत्वेन प्रती. 
तिरिरुढा, उचारणमयुक्घानोप्टक्चषणं बेत्याह्ुः । 

मिम 

दीनामित्यथेः । अतव परोक्चत्वादेर्पेन्नस्य शक्य तावद कः्वादेव। 
सन्यथाबुद्धवषयत्वस्य सामान्यस्य शक्यतावछेदकत्वे। पाशुक्ते श्रा- 
चानादिमतमाह कोचिस्विति । पव तदादेः परो्चत्वादाविव सवो 
ध्यतावछदकत्वरूपाचुगत घमापरुक्षितचे्त्वादिकं भ्रचात्तनिमिन्तामि. 

७५. क ति मतनिराखायाहेतेनेवेति । 

नन्वेवं क्वचिद्, षोनुखारणाद त आहदेग्युषेति । अनेन ततस्त. 
ल्क्ञानेप्यानवाहादाहाोच्चारणाडदेति । ताभ्यां युष्मदस्मभ्यां । अतिप्र 
सग निसचष्टऽयुवादकति । नन्वेवं मोनिधुरुषटिखिताहे पडत इति. 
वाकयस्थास्मत्पदेन मोनिवोधो न स्यात्तस्याश्चारधेवृत्वाभानादत 
सह मनौति । कुटादित्वेनाह छिखनेनेति । तदनुभवाद्ादोच्चेति। 
अनक्रारुचिकथनपूवकसिद्धांतमाद- 
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परेतु क्रियाविनियोगफलकमभिसुखीकरणं संबो- 
घनं, तद्विषयत्वं च संबोध्यल्वं, नचेततवं पचसीलयादौ 
प्रनौयते अिसखी भ्ूनेऽपि तत्पयाोगात् । तस्भात्य- 

योक्तुरहंकारानास्पद् चत्तनत्वेन युष्मदः राक्छिः । स्प- 
र चेदं परुषससुदशे दरिग्रन्थे इत्याहुः ¦ नन्वेवं 
सति 'युमदस्मल्पत्ययगोचरयो्विषयविषयिणोः तमः 
धक्रपदावदिरुद्धस्वसावया'रिवि दछांकरमाष्यानुपव- 
त्तिः । तद्धाष्यगद्धे युष्मदो जडे शाक्तिरस्मदश्ेतने 
हति स्पष्टं तद्विदाम् । तव तुभयोरपि चलने शक्त. 
त्वन तद्संगतिरिति चन्न । तत्वज्ञराक्त्या तथोच्छे- 
शित्याह्ुः | 

किंपदस्य जिज्ञास्ाबिषये चात्ति यच्च रकिंपदा- 
थौन्वयस्तच चा यदन्वयस्तदु्तिधमन्याप्यधमावच्छि- 
क्रो लिनज्ञासाविषयत्वेन तच्छक्थः खीयजिज्ञासंज्ञा- 
पनाथ किवदधरितवाक्यप्रयाोगात् । अतषएवं कः पच- 
तीति परहने विधः पचतीत्यायेवोत्तर, नतु प्रमेयं पच- 

परोत्थिति । न चनहि अभीति क्रिथायामिव्यादिः। अतपवान्रसं- 
वों धनाभ्रयोगः। शक्तिरिति । त॑स्य तदास्पदचेतनत्वेनास्मदः शक्तिरि- 
त्यपि वोध्यं।क्वचित्तथा पाठ पव। स्पष्टमिति । यथचितत्तथापरतिपादितं 
धाक् । पवंसति उभयोश्च तनराक्तत्वे सति । तस्यमेद्ामावादाह तत्व. 
केति । मथ वक्ष्यति तर्स्वङ्पमाह यत्रेति । विनिगमनाविर्ादाह 
तंजवेति । खाघवादाह जिन्ासेति ! त॑त्तत्किम् तज शक्तौ मानमाह 
स्वीयेति । अतपवडउदेश्यवाचकर्किपदस्य समभिन्याहतपदोपस्था- 
प्यधमे व्याप्यघमावच्छिन्न एव तेनं शक्त्यभ्युपगमदेव । उ्यवङदयमाद 
नत्विति । अन्यथा तज्ञन्यज्ञानस्यापि ताद शेका्िषयत्वात्तदप्युत्तरं 
स्यादिति भावः भूतविश्चषधमभकारक्कानेति पाठः । उक्तोतति। वि- 
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तीति । जिज्ञासाविषयक्रतकः पाक इति प्रदनाथेः। 

तद्विषपाजेज्ञासायास्नदिच्छाविषयीभरूतज्ञानजनकादु- 
त्तात्तरवाक्याननिच्चात्तिः । को ब्राह्यणः पचतीति प्रभ 
च चैः पचत्तीव्येबो च्रं नतु मनुष्यः पचतीति । अथं 
क इत्यादौ खमनिन्याहृतपदोपस्थाप्यषमावाच्छन्न- 
विशेष्यतानिरूपित वियेयतायास्तद्याप्यधमांव च्छिन्नो 
लिज्ञासाङिषथतयथा ह्ाक्यः । अतएव तच्ायं ब्राह्मण 

इत्ये वोत्तरं एव॑च प्रदनवाक्यात्समभिव्याहतधमेव्या- 
प्यधर्मप्रकारकः ज्ञानामिषटसाधनामिति ज्ञानजन्या ता- 

ट शज्ञानं मे जायता भितीच्छा जायते, उन्तरेण चविप्र- 

स्वपाूपािरषधमा व च्छन्न प्रकारतादालिज्ञानोत्प- 
न्या तन्निवत्तिः, इष्टसाघनतज्ञाने त॒ तादृशाघममाक्े 
विशोषधममानवच््छिन्नप्रकारताचारीत्येव ज्ञानानि वि- 
वथः । 

एव प्रहन वाक्ये यत्प्रधानं तत्समानष्टिङ्धवचनश- 
ञदेनैवोत्तरं यथाकथंचित् परडनविषयानिन्ञासानिक्त- 

प्रः पचतीत्थादित पव ताक्ने्रत्तिनतु पमेय पचतीत्यादित इति तंह- 
शछप्रश्नानंतरं तदेवोत्तर न तदिव्यथेक इति । अजामेदेन (१) स्वाथान्वि- 
लेदेशयवाचकपदांतरसखमाभिव्याहतकिपदस्य स्याथाभेदान्वयिपद्- 
थेतावदेदकधमेव्याप्यधमौवाछ्चन्नेति न शक्तिरिति भावः) पवमुद- 
दयवाचकरकिपद्स्थले उकत्वाविधयवाचक किपदस्थरे आहायमिति। 
पैचस्थतस्य ज्ञायत दत्यत्रान्वयः | तद्याप्येति सम्राभिव्थाहतप्दोप्- 
स्थाप्यधमैव्याप्येत्यथेः । हतघर्मति । इतपदोपस्थाप्यधर्मेत्यथेः । 
जन्येति प्रयाक्तुगतेति भावः। उत्तरणेति विप्रः पच्चत्तीत्यादि वाक्येन 

ॐ 

चेतयर्थः! तादश धमौन्चे विपरस्वरूपधमचान्पाक्रकन्तेति बोधादितिभा- 

(१) स्वाशथोंचिते इति पार 
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कत्व च एवंच कै रिष्या अस्येति प्रहे कठ इत्येवो- 
त्तरं नतुक्ठं इति। एवं किशिष्योऽय मिति (बहुव्री हे- 
समासेन प्रन कठ इत्येव नतु कठा इाति । तस्य क- 
ठत्वे शिष्याणां कठत्वम्थं पास मित्या्थमिदमुत्तरामे- 
त्यनेकमन्यपदाथं इतिसूत्रे भाष्ये स्पष्टम् । सुखं के. 
मिन्दुरित्थादावव्ययक्ेमो वितकोयेः | वितकंश् सं- 
भावनात्मक ज्ञानं इन्दुप्रकारकसमावनाशजिरोष्यं सुख. 
भिलयथः। संभावनापरयोजकाह्ादकत्वादेसाधम्प्रती- 
तिस्त्वथात्। घनमिदं किं चेच्स्येत्यादेश्चेत्रस्वानिकं त- 
त्वेन संनावनावेशष्यं घनपित्यादिरथः। करगोरि- 
त्यादो कुत्साथकोऽपि सः। 
खः । नन्ववामशछसाधनतान्ञानादेवतजन्चाने तथातस्तद्रषयखत आ 

दृष्टेति । तत्र समभिव्याहृत धमेत्वादिनेव निवेदा इति 
भाषः । विक्चेर्षातरम्हेवमिति । यथति तदवेव्यादिः। विशेष्य- 
तया विश्लेषणतया वेत्यथैः। तत्रा आह कडइति । द्वितीये आह 
पवमिति । नन्वेतावता न जिक्ञासानिन्नच्िरिति नद्धितीयविषयताऽ 
तओआह तस्येति । इत्यनेकमिति । समास्न तादशप्रञ्चे आथमेवोत्तरं 
वाक्येनप्रश्चे तु शाब्दमवोत्तरं न कदाचिदाथमितीत्यथः । ज्ञानं प्र 
योक्तुः अभेदान्वयादाहेदुप्रेति शाष्यं पुखामति पाठः! अस्यवि्- 
ष्यनिच्वत्वात् । अतदव योत्तरात्वप कारक ज्ञानविशोष्येति । भाव. 
नेव विरोष्येति । धातुपस्थाप्यालिङधं प्रति विक्ोष्येवि । संबे{धनं 
प्रङृत्य्ैप्रति विल्ेष्यपिति दवितीयाथाश्रये आधेयतया कट विश्च 
श्यामिति च अभियुक्त्रयोगो राजा विशेषणं पुरुषो विश्य इत्यादि 
भाष्यप्रयोग खीदाराययेद्धेशेष्यमित्यभरप्रयागश्च सगछते । एवं वि. 

शाष्यं धनमित्थन्रपि पाठः वि्चेष्य इत्यपपाठट. । विरेभ्यं धात्व 
इत्य्रिमप्रयोगे सामान्ये नपुंखकं प्राक् प्रयोगात् इति बोध्यं । दिसेति 
तद पसाघम्यत्यथे.। राव्दसभावनावोधोत्तरमिति भावः।कं स्वेनेति । 

(९) के श्चिष्या यस्येति वहुवीदहिणेत्यथः। 
भा-क 
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स्वपदस्थ तदधितवाक्यधटक कियान्विते समभि 

राष्ट पदोपस्थाप्ये का क्तिः । तेन चैचस्य भ्राता स्व 

प्रं पड्यतीत्यादौ स्वकाब्देन न चेत्रप्रतीतिः। स्वपु्च- 

द् श्ितचैच्रं पैः पडयतीत्यादौ तात्पयंवदा चचच्पुच्- 
मैन्रपुज्नान्यतरप्रतीतिः। कलशे निजहेतुदण्डज हत्यादा- 

वध्याहनाक्रियान्वयिनः कलशस्य स्वदाञ्दस्रणाना्थक- 

निजपदेन पतीतिः । सवैनाश्नासुल्सगंतः प्रधानपर(- 

सरदधीच्वमित्यस्य प्रधानान्वपिमरामरित्वसित्यथंः।प्- 

वमात्पीयघनन्ञातिवाच्यपि स्वहाञ्द, पेश्वयवाच्यपि 

स्वामीति प्रयोगविषय इत्यन्न विस्तरः | 
एकचराब्द्ः केवरेऽपि दात्तः कैवल्यं दितीयरदहि- 

लत्वं द्वितीयशब्दख सजातीयसहाये रूढः; । एवंच 

तन्तच्किधाकतृल्वादिविरिदसजातीयराहिलयं कैव- 

र्वम् । अथमेको्न खुद्धु इत्यादाष्वेतदशाधिकरणमभा- 

जनक सजात्तीयरहितो जडः इत्यादिरीत्या बोधः। 
अत्व एकाकी हइयमारुद्यलयादौ नानु पपात्तेहयस्य दि- 

लयस्य सर्पेऽपि तस्थ सजाततीयत्वामावात् । एवे 
योष्टत्वेन सजातीया मावेऽग्बादिपालकमनुष्यसनस्वेऽ- 

चैश्रस्वामिकत्वनेत्य्भः । स्वामिकत्वेन समिति पाटांतरं । युक्तं चेतत् 
कुत्सार्थकोऽपीीति पाठः| तदिति स्वेत्यर्थः । समभिन्धाहारश्चान्नेकवाः 
कययटकत्वं अतएव सकारकं पव तदाह तेनेति । शाक्तिश्चासत्वन- 
वेति वोध्वं । 

कारकद्वयसत्वेन प्राक्षातिग्रसंगमिष्टापस्या परिहरति स्वपुभेति । 
अष्यवस्थादि निरासाथाह ताघयंति । जःकिमुचक्रथ्रमिकारितो गुण 
इत्यादि ग्राद्यं । नम्वेषं नियमर्ममापत्ति रतमाह स्वति । अन्य उचो- 

तादौ । भप्पिना संख्यादि साजात्यं चवैवक्षिकमित्याह तत्रद्विक्ति। भत. 
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पि एको रणं गच्छतीत्यु पपद्यत इति दि । 
दिग्वाचकरपूवादिरन्दानां सस छाब्द्ः प्रश्सि- 

नि भित्तम् । एकस्था अपि दिश उपाधिभदातत्तच्छय्द्- 
वाच्यता तत्र मध्याहसयसंयोगवान् देषो मध्य, तत 
उदयाचर्देश्ोपाधिका पूवा दिक्! ततोऽस्ताचरूपश्च- 
तदेशो पाका प्रतीची, ततएव मध्याहसुथसंसुलयाव- 
देकोपाधिका उदक् । तत्पृष्ठस्थयाचदह्दरोपाधेकादक्षि- 
णा । मध्याहे खु्धस्थोदङ् सुखत्वात् । अतएवान्त्माषि- 
तावधथो दिकशाब्दाः । देशछादो त॒ शब्दोपात्तावध्यपे. 
न्तत इदलछाराजः। 

दिक्चदमस्मादित्यवध्यवावेमद्धावषयोनकोतक्षेष- 
णादिक्रियामेदप्रयोजिका ऋल्ुवकरत्वाःद्वष्यवह्ारप्रयो- 
जिका द्रव्याणां परापरव्यवहारप्रथोनिकः च दा 
क्तिः | पकादेकमवयवप्रसारणं ऋता । अनेकदिष्क 

तद्धकता । पूर्वमभूत्परतो भविष्यतीति कियापौ$का- 
ल्यमेव कालक्रुतर्मिति न दिक्ाङशक्त्थोरच्स्यम् । नापि 

एवेत्यस्यार्थमाह हयस्येति ! मयुष्यत्वादिनेव साजात्यस्य विवक्षित. 
त्वादिति भावः। अतपवादैवमिति । आदिना इवादि पंच स्वभो- 
जलकारे माजोरादिमोजनेऽपि पएकोऽज युक्ते इति न प्रयोग इत्यावि्- 
बोध्यं तदाहेति दिभिति। 

नयु दिश्च पकत्वात्कथमिदमत आहैकस्या अपीति । उपाथिमेद- 
तरेवाह तजति । उपाधीनां मध्य इत्यथः । ततः मध्यात् । एवमग्रेपि । 
अतपव विरिष्टस्योपाधेत्वादेव । अथेमध्ये इति शेषः । शछब्दोपा- 
तति । बाह्यत्यादि । दि कखत्वे मानान्याह दिक् चेदामिति। अन्न सवत्र 
साक्चात्कारणाभिन्नत्वासपरयोजकत्वनिद् शाः शाक्तरीदवरस्य । अन्येषां 
स्पष्टत्वात्तान्युयेशष्याजहैकेति । न काल ङ्तयेव वत्तद्यवदारोपप्रत्तो 

१४७ 
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३; स्वतन्चद्रन्यत्वम् । परोपाधिनयेव सदाप्र 
; । सवे च तत्का्यद्चोनात्तयोविसुत्वं, सवेन्न- 
सपादकत्वमेवामतोनां विसुत्व, देशानां पूचापरा- 

व्यवहारोऽपि दिक्कत एव । प्रूवेदिगादिस्थानां तेषां 
पूवौदित्वात् । यस्त्वभिश्ुखः पूवः, पृष्ठस्थ पथात् 
हस्तदल्तिणो हस्तवाम हति व्यवहारः स न ददेगपेत्तः 
लयङ्घुखस्य यत्पञादेशस्थ तस्य भाङ्ुखत्वे परवदेर- 

स्थत्वेन प्राङ्घुखोऽच्नानि शुल्ीतेत्याद्ावर्यवस्थापन्तेः 
क्षिन्तु तच्च वक्तु सखसुखदे चात्वायव प्रवोदिशाञ्दपन्न- 
त्तिनिमिन्तम् । एव तत्तदवाधिकोदथाचलास्नाचरुसं- 
निहितत्वमपि देचाघ्चिषूशपरश्ब्दयोस्तत् । पूर्वदिग- 
मिषुर्वं स्थितस्य द्द्विणवामहस्तस्निहितत्वसापि देखा- 
घ्रन्ति दक्षिगोत्तररब्दमोस्तत् ¦ पृवाध्युषितत्वं परवी- 
सितत्वमपि पूषशब्द्ाथः प्रूवस्मिन् देके वसतीत्यादौ 
तथा पध्तीतेः । सवं चदं हरिमन्थ देखाराजीयि चं 
स्प्ठम् । 

विहलयादयः स्वभावात्सख्यायां संख्येये च, (* तेन 

2 

है क (५ 

क्रिमथमरतत्स्वीकारोऽतभाहपूवमेति) कारकमेव काट्यादिकमेव एवनो- 

कव्यवदद्ः । स्वतज्ान कतत्वगद्रग्यत्व । नन्वव कथ विभ्ुत्वमनं आह् 
सचरति । नकेचटमचषे 1कत्वन्यत्रापीत्याह सवन्ेति। परातर 

माह देशानामिति । अतिप्रस्तगस्तुनेत्याह यस्त्विति । अभिप्रुखः पूर्व 
इत्येको उ्यवह्षरः; | पृष्ठस्थः पश्चादिव्यपरः | अथ द्धो । फेनोक्तव्य 
वच्छेद्ः। एवमन्यत्रापि । तद्धदनाहैवमित्यादिना। तत्तदिति वैवश्षि 
कामतिभावः। तत् परञ्ात्तनिमित । आदिना पूवेतनं दभ्यं भुक्तं इति । 
उक्तजातस्य निमुरुत्वमपाकरोनि सकचदमिति । विरात्याद्या हत्य 
0 

(९) वतेन्ते इति पाटो$धकः पु०। 
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[षि विंश्ातिगेवां विद्ातिगाव इति च । थदाप्येते सदा. 

यव चनास्तदापि सम्हस्यानुद्भूलावयकवत्वे गवामिति 
षष्टी उद्भूतावयवत्वन सचघस्ंचिनोरसद्विवक्षायां 
सासानायथिकरण्यस्ुमयचाप्येकवचनान्ताः । अन्त्ये 
ऽपि कचाञ्ददाक्तिस्वभावान्नियमेन धघ्मनिद्ठसख्याय। 
घर्भिण्यारेपेणव पयोगः, वेदाः प्रमाणमितिवत् । ते. 
चानवतेः खिधां, गावोघनमिलादेवमेव धर्भनिष्ठसं- 
ख्यानारोपे त्र गावा धनानीत्यपीति विशेषः| 
संख्यापरत्वं च द्रव्याद्धेदन सर्याबोधनम् । यथाऽऽ्यये 
गनां विद्ातिषानयेत्यानयनादिक्रिया द्रव्ये एव धर्म 
तस्था असंमवात्त। धमेधामरणोरभद्ादति "पङ्ति. 

चिद्ातः इातस्चु्माद्याक्तरात्या बोध्यम् । अगदेन 
वाधनं सख्यवपरत्वाधति काच्यम् । एकरोषण (ब 

च्राती विशातय इत्यादीषटमेच । 

द्राणप्रस्थादिशञदश्ेयत्ताविरोषाबच््छिन्नपलादिषः 
च्छिन्न घान्याद्परिच्छद्कूव्वस्सानाधकूरणजाति- 

सोषरूपद्रोखत्वाय उच्छिन्ने राक्ताः। प्रव्रत्तिनेभित्तं 

मरोक्तमाह् विद्ातीतति । तेन उभयेन ! द्विनीयविश्ेषप्राह यदप्येते 
इति । खमुदितवचनां तत्वेऽपि कथसख्येयपरत्वमत आहाव्येपीतिं 
सं ख्ेयपरत्वफीत्यथेः । पमसगादाह गाव इति । अनतिव्रसगायाह् सख्ये. 

त्यादि 1 अनेन गवामिति षष्ठीव्यस्यापि सग्रहः । अतपवाह यय्यं 

द्य इति । तज्ापि तत्पश्चेपि बोधने सति । एकव चनांतत्वुक्ताथे एवे. 
त्थाहेकति । द्ोणेति । प्रथमसूत्रे उद्।हतत्वेन पूर्वोपस्थितत्वाद्स्य 
पूवनिपातः । नन्वेवंशक्यतावङेदकगोरवमत आह पडक्तीति । एवेन 
तस्य प्रन्रन्तिनिमित्तत्वव्यवङेदः । मान॑तु घितावक्दकत्वेनेच्याद्यक्त 
दवितीयप्रक।रेण, तद् थमेव ङगवाद स्युतम् । भातिपादेकाथाति । तचहिं 
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त द्ाणत्वादयेव | परिच्छदकत्वं तु लिङ्गवत्तत्समाना- 
धिकरणमव प्रातिपदिकाथसुतरे भाष्ये ६वनिननेतदि- 
त्याद्रद्यम । गाकाब्द्स्य शख्ीत्वसमानाधिकरणं 
पुस्त्वसमानाधिकरगं च गोत्वं दाक्यलावच्छेदकमिति 
नाना्धोञ्यमर् । तच्चाद्यं प्रसिद्धमन्त्यं तात्प्यय्याहक- 
सापेक्षं बोध्यम् । अत एव गीरिवयेतन्माच्रात्छ्नीव्य- 
तीनामेव बोधः स्वरसतः । अतपएव गोवीवर्दमि 
त्यादौ समान्याविशेषमावाभनावान् दन्दः सिद्धः 
अन्त्यस्तु गवचहिक्र इत्यादा एताच् गाश्चतुरा बरौ 

वद्)न् परयेत्याद प्रथमयोरितिस््भाष्यादाह्ने च। 
एतदृवाभिव्रेत्य च्यदादनीति दूते 'सखाभान्याटि- 

दोषवाचिनोढेन्बो ने"ति वक्तव्यम् । एवं हि सति श 
द्रासीरं गोबीबदं तुणोकपमित्यादौ नस्यादित्णश्च- 
ङ्यामाभीरा जात्यन्वराणि, उकुपमित्यपं नामयेय- 
मित्यादिना चिधपि साभान्यदिक्षयावाभाव उक्तो 
भाष्ये । गो(वलीवद् मित्यत्र गाव उत्कालितपुस्का बा- 
हाय च विक्रयायच सि एवावशिष्यन्त इत्युक्तम् | 
वारट्षदययथ बृथक्कूतपुरुषाः खय एवग। चाञ्द्व्यवहा- 

पत्वेनावक्तिष्यन्त इति तदर्थः । लोकन्यवहारेऽप्ये ब- 
चेत्यलम् । 

द्रोणादिषु प्रथमासैपरिमाणच्रहणमित्युकतं तस्यापि भरङ्त्तिनिमिनत्तत्छे 
त॒ भरतिपदिकन एव तद्धामात्तदान्थक्यमेत्र तस्माचथेव तन्त 
भास्मानमपि खगवाद्धेशेष्यान्वेय्येव । द्रोणः परिमाणमिति तु द्वोणा 
देश्चच्डानामनकाथत्वान्नणयाय । द्वौ वाद्यणावित्िवद्धेतिचोध्यं । 
तदाहत्यादद्यामति । गोत्वे शक्यतावछदकमिति पारः! दक्यापराति 
पाटे प्रकरारतयेच्यादिः। जातिपक्षे वा । अतएव अत्यस्य तत्सापेश्चत्वा- 
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धेनु शब्दस्य धानकमत्वं प्रव््तिनिमित्तम् । घेद्. 
पानं हत्यतः कमणि चुप्रत्ययसस्वात्। अतपवाचीं 
ढे धेनू इत्यादिप्रयागाः सगच्छन्ते। हविधीन्यस्मि 
धेलुषु इतिमाग वत्तप्रयोगशथ हविधानी गौः एनेन 
गोत्वसमानाधिकरणं धानकयेत्व परघृत्तिनिमित्तमि 
ल्य पास्तसरं । नचोक्तप्रथोगे लक्षणा हाक्त्यैवोपपन्तः | 
नचाथेष भूखिघ्रदेव स्वैरनस्य विह्ववत्यस्तो्ीया 
घेनुदेक्षिणेद्यत्र, ्ावापृथिवीभ्यां सेनमालमतेत्यज् च 
गवामेच प्रतीतिन स्यादिति वाच्यम् । अपक्ावो वा- 
न्ये गोऽश्वेभ्य इतिश्रुतेः पश्चस्नत्वेन तत्र गवामेव प. 
तीतः। वडवानां तुन दक्षिणत्वम् । 'मागित्वादा 
गवा{तरातें जनिन्युक्तः | भागत्वद्ुपकारकत्वम् । दु 

देव! अतपव विरिष्टस्य निमरितच्तत्वादेव। गोपदम्याख्या वदी वद्ीनिति 
अतपवेतानिति सगतिः एतदेव विशिषं प्रतु त्तिनिमिच्तमेव । पवहिनि- 
षधांगीकारे हि। आदिस प्राह्यमेवाह गेबेति आदिना विक्रयः! पतेन 
गोचलीबदेन्थायो निरस्तस्तदुट्ुखकु वन्तः सकरश्रथकासा अपीत्यन्यन्र 
स्पष्ठ तद्हेत्यकमिति। धानं पानं न धारणादीतिसूचयस्तत्र मुरमाह 
धेडिति। अतएव रूढ। मानाभावेन केव लये गकत्वादेव ॥ तेतिरीय- 
श्चुनो सोमायेव्यनुवाकस्थप्रयोगमाहावीति | वदमाष्यतत्सुज्रकपर्दि- 
माष्यसमनामेद् । एतनावीति पुवान्वितमिव्यद्धिनाकारेक्तमपास्तं । 
आदिना सखोत्रामणीविशेषे तच्सूरऽचुशिश्च च बडवा घेयदयादिव्युक्त- 
स्थ पाश्ग्रहः । अनुनछन् श्षीद्युयेस्यास्तांसकिश्लोरां ताभित्यर्थः अन्य 
था वडवादितिः सामानाधिकरण्यासगतिः स्पष्टैव । सकलटमतं निर. 
चष्ट तेनेति । उक्तविरोधेनेत्यथैः गोत्वति । गौरेव हि वेचुनैन्येति 
हावरस्वाम्युक्तिस्तषां मुरु । तदुक्तं साधकांतर निराचष्टे नचेति 
ज्योतिष्टोमविकृनिभूतो भूराख्य इत्यथः । 

चरिश्रदेबेति पवेनतद्न्यस्या यस्याः कस्यासिद्धानकमंभतायाव्या- 
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क्षिणाहि छत्विगुपक्रारा्था । नच ताभिहुग्धादिद्धारा- 
ग्निहोच्ाद्यपक्ारः। नकेसरिणो ददाति, नोमयतो. 
दलः प्रतियण्डातीतिनिषधायखच | एतेन धनलाभद्ा- 
रा तासानप्युपकारकत्वयित्यपास्तम् । नारव विक्प- 
णीत इतस्ते । द्यावापथिकवीन्यां घेनुमारयेतत्य- 
चपि उकप्रारास्त्याददवजातीधस्यारवमेर्षातेश्न्ि 

पटुल्वाञ्चवणाच गोरेवारम्मः । किंच तदये वायव्यं 
वत्समाखमतेनि श्त तत्रच प्रत्यासत्या पूवारुडपये- 

नोरेव वत्सस्य ग्रहणमितिवेद् माष्यक्रद्िव्यख्या- 
तम् । एवंच तत्संयोगात्तत्परत्वम् । 

वत्सदाब्दस्तु गत्वखमानाधिकरणवयः प्रघ्रत्ति- 
निभित्तक एवात एव माहिष्यादावपि पेचुव्यवहारो 
लौकिकानाम् । अतएव हयाोदेभेः सवत्सासखकर- 
( क 

। विदवति विदवपद्घटिता ऋचः । नन्वेवं तज वडवानामपि परदी- 
त्यापात्तर्त आह वडवेति । विश्चिष्य फिचित्पदासमभिव्याहतधेतु 
पदेन तिभावः । वडवत्वेन तु तासामपि दशक्िणात्वमन्यतर स्फुटमेव । 
तच्चोक्तमेव अतप्व वडवा दश्षिणाऽदवोदश्चिणे।कत तेतिसयश्चतिः 
स्गछते। पाडरीकादिष्वन्वहं दाददणानि शतानि ददाति अरवसहस्- 
सत्तम दति सूत्र च । ताभिदेडवासिः। खहदादिभ्यः क्रियमाणपुर् 
षाथाश्वद्ानादिपरनषधानां साधारण्येन त्था विहिनभिन्ने सं- 
॥दिघाक्तविषयऽपि प्र्रु्तिरित्याह नकेसेति। प्रजापद्धिवंरुणायाहवमन 
यादेतिवाहेताच्रस्तु वेदिक।दवद्।ननिमित्तेति स्पष्टं ज्ेमिनीय पतनं 
नषचस्य तस्य तत्परत्वादिदमयुक्तमिच्यपास्तं । एतेन निषेधेन 
नन्वेतावता आये निवीहेपि द्वितीये कथमत आदह याचति । उमय- 
सब्रहापर्याह । अद्वेति । इदमेतद्विकारभूतसवंमेधस्यामप्युपरक्चणं 
युक्तयतरमाह कचेति। तदग्रे ्यवेत्यग्रे । तत्तत्परत्व गोपरशत्वे क्चिदेवं 
पाखणव ननु तस्यापि सामान्यायत्वे कथं ततो निणेय इत्यत आह 

ध 0 
0 (| 
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भाऽ्वत्साऽकरसा धेनुरिति संयागविप्रयोगयोरदाह् 
तम् बत्सस्तयोगादिना गौः करमसंथोागारिनोष्टी उ- 
च्यते इतिच विच्ृतम् । अनएवतथा सुवणेश्चङ्गीणां 
गाधेनूनां चतुःकतसिलति कणपवेणि भारते प्रपोगः सं- 
गच्छ इत्यलम् । 

अन्यैन्येतरेतरत्परस्परशाब्दानां करियाञ्यत्तिहारः- 
विषयमेकमाचाचर्पन्योन्यत्वमखण्डोपाषिरूपं भव्त्ति- 
क 

निमित्तमिति सचष्टसिद्धिः ॥ 
क~ @ ७ स् हति चानिवादेकाथ निणेयः।॥ 

चःसति । अनपव तस्थ शुद्धयोगिकत्वादेव एवमग्रेवि उभयन्न। पवय 
परत्याम्नायस्थरीयवनुपदेपीत्थवेध्यामोत न तद्धिसोधस्नदाहेत्यट- 
मिति । माजरमनधारणे तननेकड्तिल्वूचिते । अन्यप्रकारासंसवा- 
द्ादाखडे(पति! भाचांमतेनेदं । सिद्धातेजातिरूप भोक्तरीत्या चोध्य | 

~ 

इति प्रातिपदिका्थनिभगयः। 



॥॥ सुबर्थनिणेय 
प्ल 

अथ तत्पक्रतिकसशुव्थो निणीयने । तच्च धरथमादि- 
तीयातृतीयाचतुर्थी पश्चमीषष्ठी ससमीत्याख्याः सप्र वि- 
भक्तयः । तज तासां मध्ये प्रथमाविधायक प्रातिपदि: 
काथंलिङ्पारिमाणवचनमाच्रे प्रथमेति। तत्र प्रानिपदि- 
कार्थदाञ्देन तत्तच्छब्द् प्रहन्तिनिमित्तं तदाशञ्चयश्च। अ- 
तरव लिङ्खादिग्रहणं चरिताथेम्। तेषां मपि प्रात्तिपदि- 
कार्थत्वात्। तदाश्नयञारोपितप्रधत्तिनिमित्ताश्चयोऽपि। 
तेन सिहदो माणवको द्रोणो बीहिरित्यादौ नदोषः। 
किच शाक्या्थे पद् साधुत्वनान्वाख्याय पन्यात्पदा- 
न्तरसंनिधानेऽन्वयानुषपत्या बक्तृश्ातृभ्यां लक्षणा 
अयणमिति नदोषः । अन्यथा गङ्गायां घोष इतादौ 
खुबुत्पत्तः धाक् भरातिपदिकस्येव लक्षणायां नपुंसक 

हुस्वत्वापास्तेः। 
तिङ्समानाधिकरणे भथमेत्यादिना तिङन्ताे सा- 

मानाधिकरण्येनान्वययोग्यमेव प्रथमान्तं साध्वित्ये- 
तावद्ोध्यते । अन्ततो लद्परस्यास्तेः सत्त्वाद् । नतु 

सगतिमाहाथेति । तादेति । प्रादे पादिकेत्यथेः। त्र निणेये । सु- 

प्सु तञ्च तासां मध्ये। अतएव तत्रतयोरेव प्रदणादेव । आदिना संख्या 
ननु तस्य नैव प्रहणप्रसगोऽतञह तेषामपीति । ् रयोपीति व्याख्या- 
नात् । अपिना वास्तवतत्छमुच्चयः । अभ्युपेव्येदे । वस्तुतो नैतस्यो- 
पयोग इत्याह कचति । अन्यथोक्तरीत्यतिक्रमे। माष्याद्ाहांतत इति । 

ॐ 
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तद्न्वधबोधोत्तरं प्रत्यथोत्पत्तिर्बोध्यते । एवमन्यैरवि 
कारकाधेकारस्थसुचेः युष्नद्यपपद् इत्यादिभि 
अतएवाथवत्छुतरे माव्य शुह्कानित्युक्ते कर्मं निर्दिष्ट 
कतो किमा चानि्दि्टे। जभ्याजेच्युक्ते किया निर्दिष्टा 
कतो कमे चानिदिष्टे। देवद्तत्युक्ते कतौ निर्दि 
हतरदनिदिष्टामिदेदानीं गासभ्याज कृष्णां देषदत्तदव्यु 
क्ते सवं निर्दि गामेव कमं दृवद्त्तेव कर्तां अभ्या- 
जेव क्रियत्युक्छम् । तत्तत्कारकादिमाच्न प्रयागे योग्य. 
सवैक्रियायध्याहारे प्रसक्तं नियमार्थस्तत्तत्पथोग हति 
तात्पयम् । 

एवं च सामान्यतः क्रियान्वययोग्यतावुद्धिरेव 
कारकवि नक्तिपरथाजिका नतु विशिष्येति लभ्यते, 
कारकत्वं क्रियाजनकल्वयोग्यत्तावुाडि विषयत्वमव । चर- 
डरने भाष्येऽप्युक्त संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्युत्छज्य- 

इत्ये तावादैव्यस्य व्यवदेचयमाह नत्विति ! बोभ्यने इत्यस्यात्रेऽयुषगः | 
अतएव उक्तवा्तिकस्याक्ताथंकत्वाढेव । आयेजनिर्दिष्ठा चनि पाटः। 
देवदत्तेति उक्ते इति पाठः कत्ता निर्दि इति संदोधनविपयनियत. 
क्रिय कन्तृमाचभित्यथः । गामेकेति मामनि्लव्दवाच्यमेव कमैत्या- 
दिक्रमेणाथेः। वाच्यवाचक्रयोरमदोा चा । दत्तैवेतिपाडः । उदिभ्यां 
यथाक्रमं क्रियाकारकयोः परिध्रहः | प्रलक्तं इनि। 

एतन सर्वत्र वाकवमेव वोधकमिति पदाथान्यः कथिद्धाकयार्थेोऽ 
स्तीति सुचित । अतषपवेत्यस्याथं विश्शदयति एवचेति । तथोक्तो चे 
त्यर्थः । सामान्यतः क्रियात्वादेना । नु तस्यां दक्षायां क।र्कत्वमपि 
कथमत आहकारकत्वचोति | धाष्यांतरस्तमातिमम्याह बद्धीति । सवे. 
ति तस्यभमेदनियतत्वात् । अस्य साच्ारणत्वादाह विक्ाष्येति । सक- 
रश्रथकाराक्ति खडयति यच्विति | अतपव तस्यासवचघत्वादेव व्युपे- 
ति । आओंपाधिकसेदर इत्यथः ¦ यद्यपि तस्य सव धत्वेपि तद्धाभ्याच- 

१४८ 
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न्ते तेषां यथेष्टमभिसंबन्धो मवति । आदर पान्न पा- 
च्रमाहरति । द्रोणो व्रीहिरित्यादौ पदद्वयापस्थाप्य- 
व्यक्त्यारेकल्वेन संबन्धाभावेऽपि विदाष्याविराषण- 
जावा बोध्यः । यत्वमदसंकन्धेनान्वय इति तन्न । 
तस्य संबन्धत्वे जानानावात् | संबन्धिभदनियतत्वा- 

त्संवन्धस्य । अतरएवाद्यन्तवत्छुच्े राहोः शिर इत्यादो 
घष्ट्युपपादनाय व्यपद्शिवद्भाव इति माष्ये उक्तम् 
किंच तस्य संबन्धत्वे नीलो घट इल्यादो षषयापात्तेः। 
भदमूलकसबन्ध एव षष्ठीत्यथस्य सूत्रतो वाच्यन्- 
त्य ाऽल्ाजात् अतएव ताकिकनन्यैरपि कमेघारयात्त- 
रभावप्रत्ययस्य पदाथतावच्छेदकसामानाधिकरण्यव- 

व्वनत्वं कृत्ताडेतसमासेभ्यः सवन्धासिधानं भावप्रत्य- 
व्येनेत्यभियुक्ताक्तरत्युक्तम् । 

स्यषष्ठीनिमित्तता नति वचं तथाप्यतिरिक्ततत्संवधांगीकारे गो 
रव फरूभावदरच । अन्यथा भेदससगस्याप्यर्तिरक्तत्वापन्तिर्निंरहतुक 
वैषम्यस्य नि्बींजत्वात्तथा बाधावोधाम्यं तद्गीकारानर्गीकासाविति 
तु स्ववासनामा्रकदिपतत्वाद्दुवेचं । पवचामेदो न ससगंइत्यस्य- 
नातिरिक्तः सम्बन्धावशोष इत्यर्था वोध्य । 

दोषांतरमाह किचेति पतेरितिषपाठः । परसंमतमपीदमित्याद्ा- 
तपवेति । तस्यासम्बन्धत्वादेषेव्य्थः । नव्यैरपि दौधितिकूदादि- 
भिः। अतप्वेत्युक्त विश्दयति-अमेदस्येति । भाने भानेतु । एतना- 
भेदस्य सम्बन्धत्वं वदन्तो न्ये तदीयाद्यः परास्तास्तदाहति दिगि. 
ति। परमत खण्डयति नचेति) अभ्युपेत्याह नीखापिति । आदिना धान्ये 
नघनवानित्य,दि तदिति दष्टामेदेत्यथैः ' तथेवाह नचति ननु मेद् 
वाक्ये तद्न्यविशेषसं द॑घस्य तत्वमस्त्येवत्यसद वाक्पेपि तथा्तयाह 
राज्ञईति। नचुद्धितीयादस्तत्कारकाथेकत्व प्रसिद्धंन सम्बस्धा्थक- 
त्वमत आह कारकेति । यथाक्रममाह कारक इतीति । अग्र द्वितीया 
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अभेदस्य संचन्परत्वेन भाने तस्यैव तदुत्तरभावप्र- 
त्यथवाच्यता वक्तुं युक्ता । राजपौरुष्यामित्यादौ घु- 
वोत्तरपदाथयोः संबन्धस्येवाति दिक् । नचप्रथमा्थः स 
इत्यदोषः । अनुकासनाभावात् | नीलं चटं परयन्था- 
दौ तद्धान{नापत्तेच । नचाकाह्काखभ्यः सः । वाक्ये 
विक्नषणविरोष्यमावातिरिक्तस्याकाट्रारमभ्यत्वाभावा- 
त् । राज्ञः पुरुष इत्थाद्ावाका्धितसबन्धस्य षष्ठया, 
रामं श्रयतीत्यादौ क्रियाकारकयोः संबन्धस्य दिती 
यादना छखायात् । कारककिभक्तनां तत्तच्छक्तिः 

तत्तत्किथाकारक्यावसंवधश्चाये इति कारक इतिं 
सूच माषयात्समथस्ूत्र माष्याच लभ्यते इत्यम निर- 
पयिष्यानः । नच सम्बन्धसम्बन्ध आकाङ्का रभ्यस्त- 

दाने भानासावाद्नवस्यापत्तेख | 
यदपि वीरः पुरूष इत्यादौ गुणक्तदेनेकस्थापि दर. 

उ्यस्य भदारोपेण चदाद्धेदगभे तादात्म्यं सम्बन्ध इति 
लद्पि न । वास्तवभेदमूखुक इकारोपितमेदमूलकस- 
म्बन्घऽपि बधा पत्तेः । तच्च विभक्तिवाच्यस्थापि स- 
बन्धस्य संसगेतयेव भानम् । अतत एवाश्रवत्सुके ना- 
च्ये एषां पदानां सामान्ये बवतेमानानां यदिद्लोदेऽव- 

प्रकरणे तथेवाह नचेति । मतांतरं तत्न खण्डयति यदपीति हइत्यादा- 

वित्यस्य भदगभष्मित्यरान्वयः तत्र मेदः कथमितिश्ङ्ःामाह शु- 
णेत्यादित्थतेन मदामेदगभमित्यपपाठ. । तस्य तद्र थत्वेन लद्धभेत्वा- 
भावात् । मुरके स्वस्वामिभावादिसम्बन्धे । नसु तेषां ततो ङम 
प्रकारत्वाद्योधित्येन कथं तस्य सम्बस्धत्वमतो भाष्यसमतं विन्न 
माह । तन्नि । राम श्रयति राज्ञः पुरुष इत्यादावित्यथः } इदमप्यद्ने 

स्फुरीमविष्यति। अतव तदन्यस्य तद्कभ्यत्वाभावादेष । 
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स्थानं स वाक्याथ इत्युक्तम् | विद्ोषे इत्यस्य विक्ो- 
घणविक्ष्यभावरूपपदार्थससर्मरूप इत्यथः । सम्ब- 
न्धान्तरस्य सम्थद्ुच्र भाष्ये षट्यादिवाच्यताक्ते 

अतएव पात्तिपादका्भ्ूते वीरः पुर्व इत्यादौ 
विक्ोषणविहोष्य.मावस्याघेकस्य प्रतीत्या पातिपाद्- 
का्थभाच्राभाकात्पथमा न पाद्ाङ्ा यदच्ा- 
धिकथं ल वाकयायं इत्युक्तम् । 

अन्न कैयटः कीरधातिपदिकात् कीरः क इत्येव- 
माकाह्कया भ्रापितं विद्ोषणत्वमनपेक्ष्य स्वाथंसा्रनि- 
छात प्रथमा पञान्त्वाकाङ्कावशाद्विरोषणविक्ेष्यमा- 
कवावगतिरिति | षष्टी चेषे इति सूत्र भाष्येऽपि स्फु 
टमे्तत् । घटो चट इत्यादो विद्ेष्यविदेषणमाववार- 
णाथ सोपि घभसदसरुलकारपतमदं सापेक्च इति बो- 
ध्यम् । इारणाप्युक्तम् । 

विोषणाविरेष्यत्वं पदयोरूपजायते ॥ 
न पातिपदिकाथंञ्च त्र्य च्यातिरिच्यते । इति ॥ 

पदयोः सबदयोरिति चाषः। वीरः पुरुष इत्यादौ 
चरस्परसम्बन्धेन शगुणप्रघानमावापन्ना्थकत्वेन वा- 
कयाथंभूतविक्ेष्याविदो बण मावयुक्ताथेकत्वात्पदथोर- 
पि तत्वम् । एक्न्राज्ञः पुरूष इत्यादौ प्राततिपदिका- 
भस्य राज्ञो चिक्घणत्वं, पुरुषस्य विदोष्यत्वं 

नयुखएवक्कुतो । खम्बन्धांतिति य्थः। आदि- 
ना द्वितीयादि अत्व तस्यैव अधिकमिति । आधिक्यमिति पादे. 
स्वाथ ष्यज्ञ्। नु विशिष्टस्य न तथापि प्रतिपदिकाथत्वमिति- 
शङ्ाप्ययुक्तेवाव आहा अति । षष्ठीति यथाचेतचथाऽन्यज स्प्ठं । भ 
योगद्धयस्त्वस्य भावभ्रकारप्रतिपादितत्वादाह विश्चष्यविद्रोष्णभावों 
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ठ स्वत्वेन च यथा तथोट्तिरेकः रूपान्त- 
रेण परिवतनान्च तथा पक्रन इति तदर्थः ¦ 

अतएव जात्याकृनीलिद्ुत्र न्यायवार्तिककारेण 
दुक्तं (विशोषण विद्ाष्यमावस्येकाधिषयत्वात् यदि 

गाक्ब्दतिष्टातिश्षच्द्योरेकमनभिषेयं सचाति तनो वि. 
रोष्यविक्षिषणमावापन्नयो; तिष्टति गोराब्दथोः सा- 
मानाधिकरण्यं युज्यत इति तत्संगच्छते । अन्था 
राज्ञः पुरुष इत्यादौ भेदेऽपि तस्य सन्तमेनैक वि षयत्वा- 
दित्यसङ्तिः। अचैकमसिषेयनित्युक्त्या क्ियाक्रिधा- 
वलारथद्ः स्ाचत्तः । अभिधेयपदस्य विज्ञेष्ये एव 
पाक्षद्धस्तस्माद्दधा स दयोधीर्भेणोः सम्बन्प्रेन चैक 
त्वेन वेति । एवंच चिना सम्बन्धं विशेष्यविरोषण- 
भावस्यिकरविषयत्वादिति तदर्थो वाच्यः | एवंचान्नेद्- 
स्थ सम्बन्धत्वाभावः स्पष्टमेव तदसिहितः । 

पिं । तस्येव तत्व हरिसमतिमप्याह । हरिणापीति तत्र बारः पुरुष 
दत्यारो । पव सति पूवांधाक्तप्रकारे सातं । तद्थंमाह पदयो रिति। 
अनतिप्रसङ्गायाह सम्बद्योरिति । स अयिग्याहृतयोरित्वर्थः 
नञु तस्याथेनिष्ठत्वेन कथं पदयास्तत्वमत आह वीरदति । सम्ब- 
न्धन समभिव्याहाररूपेण पव अभेद उक्तप्रकारेण । उतत्तराधार्थमा- 
ह खामित्वेनेति । प्रकृते बौरः पुरुष इत्यादौ । परघ्थासाङ्गत्यं धवन- 
यन् तन्मूरुखमतमपफीदमित्यादहातपवेति । अमदस्य सम्बन्धत्वाभा- 
वादेवेत्यथेः 1 अन्यथा अभेदस्य सम्बन्घत्वे । अपिना त त्समुञ्चयः 

परग्रन्थाखाङ्गत्याय सिद्धांतरीत्या प्रसन्ञाव्ादत्रैकमिति । नन 
विश्चेषणांशम्रादयेव तथा कुतो नात आहाभीति । तचचात्प्यं माह 
तस्मादिति । सः विश्ेषणविदेष्यभावः । एवंच द्वैविध्ये च तदर्थो 
दातिकाथेः। एवच तथावद्यं वाच्यत्व च । नन्वेवं भवत्वसेदस्यः 
तन्वामावस्तथापि धर्भिणोरेकत्वं तन्ियामक्रपिति वदभिमतं न 
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यद्ा तच प्रघ्रत्तिनिसिनत्तयोः सादित्यशू्पः 
न्ध एव तदाश्रेययोः विश्ेषणत्वादिनिथामकः सोपि 
वाच्यां एव ¦ एतद् वा मप्रेल्य क्मधारथचिषये ड- 
न्द्रापादनं चार्थे दद इति माष्ये क्रूतम् । एवच वार 
त्वपुरूषत्वसमरहवान् कीरः पुरुष इति बाधः । सामा- 
नाधिकरण्यं चेकघर्भिवोधकत्वमेच । एतन प्रकारता 
विश्लोष्यते स॑सर्गिकति षयतानिरूप्ति एवेति नियम 
इत्य पास्तम् । मानामावात। अमेद्ान्वथ इलयस्या मेदे 
ऽप्यन्वयो विक्बणा्िकचोष्यभाव इत्यवाथां नत्व भदसं- 
सर्गो बोध इततप्थिरम् । 

यक्तं घे घट इत्यादौ तथात्वापत्तेस्तजापि तथामेदाङ्खीकार पक- 
त्वस्यातस््ेन मदे सस्बन्धस्येव तन्नियामकत्वेन तदावश्यकत्वा- 
दत आह यद्वेति । त्र चीरः वुरूष इत्यादौ प्वेनासेदस्य तच्वनि- 
रसः । तस्यापि वाचकान्तयाभावादाह सापीति । अपिना तत्स. 
मुच्चयः ! भन्न मानंष्वनयन्नाहेतदेवेति । अन्यथोभयचापि साहित्ये 
दन्द्रविधानात्तन्न तद् माचात्तद सङ्गति. स्यष्टेवति व्यक्तीभविष्यत्यम्र । 

नन्वेवमपि कथं तयोः सामानाधिकरण्यं तस्याथनिष्ठप्वेन श्- 
व्देस्वपरान्यतरासंभवात् अत जाह सामेति । एवेन तद्धल्प्रज्रल्िनिभि- 
व्तपरेद गर्भस्यापि व्यवङेद् इत्यन्य स्पष्टं । एतेनेत्यस्याथम!हभानेति 
तञ्च वद्भावादितिभावः। नन्वमेद्स्यातच्वे कथनामाथयोरभेदान्वय 
इत्यादिधंराघोषास्तचरहि कमेधास्यो बहुबहिवतञाहामेदेति । किचा- 
मेदस्यातत्व राजपोरुष्यभावस्य तु नभावधरत्ययवाच्यता छृत्तद्धितस 
मासेम्य इव्यभियुक्तोक्या संवंधदविश्तोषाभिघायकस्वप्रतिपादनात् अ 
न्यथा भावगप्रत्ययानां ङन्ताद्धतसमासेभ्यः परेषां तु्यार्थतापातिः 
नीरोत्परत्वराजपुरषत्वादिनाविशेष्यभूतानां तुस्वत्वापतिश्च एवं त- 
स्य॒ षष्ठीप्रयोजकतापि न प्रगुर्तचरेषसंदधान्यबाघधकन्चेषपद् 

(याः (प 

स्वारस्यात् इत्यन्यत्र वचस्तरस्त्दर्हित्यलखमात । 
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तञ्चाव्ययानि खी पुमान्नपुलकभित्यादि शब्दाश्च पा- 
तिपदिकाथमाच इत्यस्योदाहरणम् । कृष्णः आीज्ञनं 
तरस्तसै तरभित्यादि छिङ्ाघच्छ्यस्य | द्रोणः खारी 
आढटकमित्यादो प्रव च्िनिमित्तजातिरूपद्रोणत्वाद्यपे- 
घ्या परेच्छेदकत्वस्याधिकस्य तभ्यो मानन प्राति- 
पदिकाथनाचावाहतप्रथमाया अघाप्त्या पारिमाण य- 
हणम. । एको दाकेत्यादौ संख्याया उक्तत्वात्तदप्रा- 
पत्या वचनञ्नहणम् । अच्रानुव्त्तस्याननिहित इत्य 
स्थ संख्याविक्चेषणगत्वात् । 

यदू प्रवत्तिनिमित्तसख्याच् विभक्तिवाच्या) नच 
तद्द्यवोधाननुजवः । एकत्वस्य प्रचितस्य तनो बो. 
धात् । सजातीयसंचलकन हि प्रचयः दित्वाद्युपजनयो- 
ग्यत्वं {हि प्रिचितत्वम् । प्रातिपदिकस्य तु प्रचिताप्र- 
चितसाधारणं तदथः । तत्प्रतीनिभैकपुज् इत्यादौ | 
एवं ढौ बह्व इत्यज्चोभ्दूतावयवमेद समसूहप्रतीतिर्वि- 
भक्त्या, तदमाव तु द्विपुत्रो बड्ुपुच्र इत्यादावनुम्दूता- 

केयरादिरकल्यथासखगत्याह । तत्रति सुच्ोक्तनिभित्तानांमध्ये- 
इत्यथैः । आदिना क्टीवादि तत्रङिगविक्िषएटपरिभाषया सखरीत्युदा- 
हरण वोध्य । नयु तत्न सख्याया उक्तत्वेपि सूत्रस्य तच्राप्रातिः कुतः 
प्रातिपदिकाथेमाचस्य सत्वादतं आदात्रति । सवन्र पकृत्या तस्यासि. 
हितत्वेन तद्विक्ञेषणत्वास्भवादाह सख्येति । तत्खंडनप्रकारमाहय- 
द्वति ¦ प्रचु्तिनिमित्तश्थेकत्वादेया संख्या ्टकत्वादिरूया सेत्य्थः। 
अन्र एक इत्यादौ । ततः विशिष्टा । ननुप्रचितत्वं पुष्पादिवत्कथ- 
मतद सजति । नन्वेवमपि प्रृते कि तच्वमतअादह द्वित्वेति वस्तु 
तौजतत्रभावादाहयोग्यत्वमिति ननु तस्यापि भ्रकृत्येव सखाभोऽतओ 
ह् प्रातीति । तत्एकत्वे । तस्येति अधरचितिकत्वग्रेत्यथः । पवे एक 
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दसमदरूपदित्वादेमानस् । एतन्भ्ूलकमव सं 
भदे नान्यतरवैयय्यभिति पश्यते । यद्वा न केवलेनिनि- 
यमेन स्वाभाविक सहानिधानमच द्दगिविधानारम्मे- 
ण केवलेनाप्यामिघानं ज्ञाप्यते । एवच प्रक्रत्यथानु- 
कादिका विन्तिः । 

यद्वा पक्रातिप्रत्यथसस्ुदायवाच्यः सोऽयं हृत्य नुक्त- 

त्वादेव विनाक्तिरच। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां दत्र प्र 
कतिप्रत्यया्थीवधारणमथवत्छचादौ भाष्ये उक्तम् | 
एकःदाब्दादौ च वचनान्तराभावाद्ानिरेकाभावेऽन्व- 
यस्या प्यानिश्चघास्केवलप्रङत्यथा नव घार णमेव । वृत्तौ तु 
व॒ त्तिस्वभाकादेवान्याधंखंवद्ध उपसजनाधंः केवलपक्र 
तेरेव गम्यते इति न तत्र वचिमाक्तः सच चान्तत्षात्त- 

सटःकान्वाख्यायते | 
यद्वा एकत्वारातरेषिष्टः परक्रत्य्ध वि मक्िव।च्ये- 

मैकत्वादिना विचरिष्यते | एकत्वादिविदिष्ट एवार्था 

इत्यत्रेच तद्पतिविमकन्यमावत्वित्यथैः । अन्न संमतिं भ्वनयन्नाह पत. 
दिति । तादशबवो धस्याप्यननुभगाल्प्राचोक्तमेवादह यद्वति । नन्येव ब्रत्तौ 
कथमत जाह गिनि } नापि प्रदिपदिकेन । अपि स्तत्सुश्चये तथा 
सति तात्पयांथमाहेवचेप्ति । अत्तएवधिरुद्धविभक्तिने । नन्न्यायग्रच 
्तिमभ्युपेत्य तन्न्यायेन समाहित । वस्तुतः सेवनति । तदाषिनेति 
खाघवादाह यद्धेति । खोकश्रयोगे आह प्रकृतीति । नु स्वैव सस्वे- 
व्यन्वयव्यततिरेकाञ्यां तत्तद धावश्ारणस्यान्यन्नवात्रापि सत्वाच्कथं. 
तथाऽ त आहान्वयेति । हि यनः! अञ सुवन्ते ) चस्त्वर्थं । स्वरूपतस्त 

त्छत्वेन चतोचेषस्याद्ाहानिश्चयादिति । नन्वेवं चतौ दाषोऽतमह 
इन्तो त्वित्ति । चदेचव्यव्यचहिते एवान्देति । पएवेन कार्णांतरनिरा- 
शखः । पतेन विमक्तिव्यवछदः । एवं चाक्तप्रकारस्तदन्थक्गिषयः । नन्वेवं 
कथं तत्र॒ तस्प्रयुक्त कायेमतओाह सेवचेति । समवास्रकारांतरमाह 
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नतु गुणान्तरि्िष्ट इति । एवच वचनग्रहणं च 
® % ॐ ¢ क क ५७ ( 

काथम् | स्पष्टं चदं सर्बमनसिहितसुत्र भाष्ये सख्या- 
सखुहृशो इरिपग्रन्धे चेति दिक् 

य ५ ^~ [२ © = क क~ क 
इदणाप दु क्रवान्राम पव व्रचतत कस्म दता 
[हे ५ च [क [भ 

येत्यादि साहचयात् । तथेवाङाङ्खिनत्वाच “तिङ्सखमा- 
विर [8 $~ ¢ _ ष 

नाधिकरण प्रथमेःतिवातिकाच) कियान्वयिक्जादो अ- 
भद्न्वयाच क्रियायोग बोध्यः चच्र क्रिया न श्रूयते 
तच्राध्याहारः । अन्ततो ऽस्तीलस्य । अस्तिमवन्तीपरो 
प्रयुल्यमानोऽप्यस्नीति ष्यात् । 

{. गनो धरे 9 ७५ ® [कष् तौ ९ [न (५. |, 

सवबाधन चत्यनन सकचनचद्य प्रातपादक्राथ 
च ^~ [क # ~, 7 

र्तेमानासप्रालिर्षदिकात्प्रधमा) तच्च सचोधनममिश्ु- 
रखी भावः, तत्फल प्रघ्रसिनिघत्ती । तेन सवाधनातरेन- 

यद्धेति । पवच प्रकारचतुष्टरे च । एतच यदत्र ऊयरादिभिरुक्तं स्वा- 
छयादिकतत्परत्युक्तमेवेत्यन्यजस्पषं । तदाहतिदि भिति । 

प्रथमा न कारकवेमाक्तस्तदाधेकारापारखादिति भाचां भ्रथास्ता- 
गत्यायाहेदमपीने । अपिना तदधिकारस्थस्युत्रयिहिन सन्ञाहतुक- 

चिधिसमुच्चयः। अतएवाह क्ेणीति। खाहचयस्यासार्वचिकत्वादाह 
तथैवेति । तस्था अपि सचोस्लमतत्वादाह तिडति | ननु प्रथमराताथंस्य 
न साक्षात्क्रिययो गान आद् क्रियेति चस्त्वर्थं अतएव घथमांताथंस्यापि 
क्रियाजनकत्वाद्स्याः कारकावि माक्तित्वन व्यवहाये माष्ये) याष्यादि 

म्रेतेन नीखमिद् नतु रक्तमित्यादावन्वनिन्चत्तिपरे वाक्ये क्रियाया 
अनावद्यकच्वो क्तिः प्राचामपास्ता उक्तभाष्यविरोधात्। पतद् थैक- 
मनभिहित इति सूचस्थ भाष्यमप्यकदेदयुक्तिनेतु सिद्धान्तिन इति 

तन्नाथैस्राधक मतणव तत्राभ्युपगमवदेन स्वेतदुच्यते इति कै- 
यरनोक्म् । 

पुवसनत्रेणःगताथत्वमाह । सम्बोघेति । तत्र सूत्रे | वक्ष्यमाणदह- 
रिसिम्मतमाहाभिमुखीति । तेन तस्य तद्रुपत्वन । इन्द्ररश्रोविवधस्व- 

१४९. 
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क्तिरनवाद्यविष्या सवोध्यतावच्छेदकरू्पेण सवो 

ध्यस्य सिद्धि विना तन््वास यवात् । तेन राजा भव 

युध्यस्व'इन्द्रशक्वधस्वेत्यादा न सबाधनवि भक्तिः । 
राजत्वादेरसिद्धत्वेनानुवादययत्वामावात् । अतएव रा- 
जन् युध्यस्वल्यस्य कुमारावस्थायां, राजा नव युध्य- 
स्वत्यस्य राजावस्थायां न प्रथोगः। 

केचिन्न सवोधनं सम्यक् ज्ञापनं सवबोध्यज्ञापनाभ- 

मेव सवोधनविभकत्यन्तपद्घरितवाक्यपयोगात। त- 
त्फलं प्रच लि निघत्ती इति पुथषत्। ज्ञापने सम्धकत्वं च 
वडधकतेव्यत्वादिविषयकन्ञानानुङ्ूरुत्वम् । तदश- 

ज्ञानाजुक्खच्या पारश्येतदि मकत्यन्तपद् चटित वाक्यप्र- 
थोग रष | 

यत्त प्रथो कित्रिच्छाविषयक्छत्वं ज्ञानेसम्यक्त्वमिति 
तन्न । तस्य बाक््यप्रयोगानुभमेयत्वन विभक्तिबोध्यता- 
वच्छेद्ककोटौ निवेशे मानाभावात् । स्वोवनपदाच- 

रितचाकयप्रयोगेऽपि बाध्यवोाघे प्रयाक्त्रिच्छाविषयत्वा- 

ति भागवतं त्वां । वेनेव्यस्या्थेमाहयाजत्वादेरिति । प्राचां दीश्चिता- 
दीनां मतमाह केचित्विति । सम्बाघनं न वरृलयथः किन्तु प्रत्ययार्थ 
इत्याह सम्यगिति । तज्नमानमाह् सम्बोध्येति। सस्बोध्यस्य यत् घाणा- 
दिक्षापनं तत्फरकपवत्यथे; । एतन कस्येत्याकाक्षानिरस्ता । तत्फ- 
खं सम्यक्क्ञापनफल | नु तथा ज्ञापनं कुतोऽनञह तादशाज्ञापते 
ति; ज्ञापनेतिपाठः ज्ञानेत्यपपाटः पृर्वचिरोधापत्तेः सम्यक्त्वमेक्देतो 
ज्ञान विचाषण नतु ज्ञापने इति मतं खण्डयति यत्विति ' इच्छाविष 
यत्व मिति पाठः । विषयकत्वगमित्यपपाडः । दोषश्रन्थविरोधापत्ते" | 
तस्य प्रयोक्चच्छाविष्यत्वस्य सम्यकृन्ञापनं वाकयश्चवणङूप विभक्ति. 
ध्य तद्वच्छेदक सम्य कून्ञानं तत्कोरावितितदर्थः जनन्यलभ्य इति 
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त् | अन्यथा तस्य तत्परयोकतुत्वमव न स्यात् । स्वं 
पचत्यादौ प्रयोउथप्रव्रच्चेस्तदिष्टल्वस्थ प्रवतनाुमेयत्व- 
द्नोनाच । हेशाब्दादि सवोधनतात्पयग्राहकं । अचेतने 
तु चत्तनत्वारोपेण गौणः प्रयोगः । सबोधनं चाभिश्चखी- 
कृत्याज्ञातःथ ज्ञानानुक्रखच्यापारादुकुरव्यापासेऽषैः 
तद्यापारनन्यज्ञानानुक्ललच्यापारा यत्वं सवोध्यत्वम् 
तत्वेन बुद्ध स्वनि्ठज्ञानविषधन्ञेयसाकाह्क इति ज्ञ- 
येऽथ तस्यान्वयः } स एवच ज्ञाप्योधस्नेन राम तराय- 
स्वेत्यादौ रामसंवाधनविषथख्राणमिति बोधः) अ- 
भिसुखलीकरणं स्ववचनाधेयहण साद्रत्वकरणम् । 
तद्यज्ञकच सुखपराच्त्यादि। हे रान त्ञं खुन्दर इत्यादा 

न्यायादितिमाव । ननुविनिगमनाविरहोऽतञह सम्बोधनेति । स 
स्बोधनविभच्यतपदेत्यर्थः । अतपकाहबोध्यति तेनैवेति मावः । 
ननु तन्नवकिमानमनयहान्यथेति । तच्र तेन तद्नलुमाने इत्यथः । 
यतदत्यादिः । अन्यत्राप्येवं इ्ामेत्याह त्वमिति । तदितिधरयोजकेत्य- 
थः । नन्वेव हेराब्दादिप्रयोगो व्यर्थोऽन अ हदेराब्देति । सिद्धस्य 
गतिरितिन्ययिन द्धा ब्राह्यणातिव्यादिदाद्चिङेमावः । नन्विद्मचतनें 
वाधितमन आह चेतने त्विति । पवभमसंनिषृ्टे संनिकृष्त्वारोपेणं 
तथा प्रयोगः यथादहा देवि धीरा भवेत्यादि । सम्बा्कनिष्टठाक्तता- 
डशाक्ञापन। जुक्रुखव्यापारमाह सम्बोधने चेति । छृवयेत्यस्यविजिष्पर- 
योक्तुरितिन्चेषः। अज्ञाताथखयाणादिः। व्यापारः तस्प्रयोगरूपः। जन्य- 
त्वादि व्यापार्विरेषणं | नन्वेव तस्यान्यजान्वयापत्तिरत आह तस्वने- 
ति सम्बोध्यत्वेनेत्यथैः । बुद्धिश्चेति पाठ खाकाक्चे इति सक्तम्यत बु- 
इश्चति पाठे साकाक्षि इति प्रथ्मातं । ज्ञधे जाणादो अच पक्षे तस्य 

दिभक्तिवाच्यत्वन भ्राधान्यादाह रामसखम्बाधनेति । अत पव सम्दो- 
छनं प्रङ्त्य्थं प्रति विल्लेष्यं कियां परति विशेषणमिति तेषां सिद्धा- 
तः धरागुक्तस्यवंता्थमाहामीति । नचु वक्ष्यमाणरीत्याऽस्य क्रिया- 

न्वयनियमेन तच््ुन्ये कथमतोमूखौदिकठेकत्वमेव तद्भावे इकति 
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वसी त्वस्याध्याहारः । एवंच चिङ्सूखेत्यादौ किया 
ध्याहारे धरथसा । तदजावे दिनीयेत्याद्ुः । 

तत्त सद्धस्यामसुखीामावेत्यादेवष्ट्यमाणदरिग्र- 
न्थविरुडन् । 

सवोधनपदं यच्च तल्कियायं चिराषणम । 
प्रजानि देवद्त्ताति निधातलोऽच् तथासति । 

इति इरः । अचर पुञ्जराजः | आजाख्यातं सवि 
षणं वाक्य'भिति सम्थेस्च् माध्योक्त वाक्यलश्चणस्य 
सबोधनपद्र्थं [कियाविद्ाषणत्वाभावे बजानिदेचद्- 
तत्याद्ावमावेन समानवाक्ये इति पक्रत्य चिहितो 
निवातो च स्पादिति सवोधनपदार्थोक्तरलुकाद्यविष- 
यतथाऽनुवाद्यस्यच दधेये एवान्दयेन विधेयतया 
क्रिानिष्ठत्वेन तस्याज्चक्कान्वय इत्युक्तम् । एतच 
नङातिसतरे नाष्येष्वनित्तभिति समानाधिकरणसमा- 
सप्रकरणे समासदाद् निरूपयिष्यानः। तदुक्त हरिणा । 

सिडस्याभिञुखीमावमानच्नं सवाधनं विदुः! 
प्राप्ता नसखख्या द्यचात्मा क्रियासु चिननियुल्यत ॥ 
सचाघन न वाक्याथं इति चृडभ्य आगम इति । 

९ क मखसम्बन्धिनदेति बोधः तत्खंण्डयति नच्िति । तस्य क्रियां पति 
विरषणत्वमाचं तु युक्तमेव तदुक्तमिति सुचयन्नाह सम्बोधनेति। 
तथा सति वजानि देवदत्तेव्य्च निघातः सिभ्यतीट्युतच्तरा्धाथैः। 
त्वाभावे इति अ्ेपदाथादे कच्चायन्वयादिति भावः । तदुक्तं तस्य 
तदन्वय समथयते सम्बोधनाते उक्तहतोरितिभावः' विधेये पएवे- 
ति तनव साकाक्षत्वात् अन्न भाभ्यसम्मतिमाहेत श्चेति। ठदुक्तमिति। 
भाष्यभ्वनित स्पष्टमुक्तमित्यथः। 

च केचिन्मतस्येव तद्धिरुद्धत्वं धागुक्तमहिवचेति । तेन तशथो्तौ च. 
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एवंच केचिन्भताक्तसबेाधनपदाधरूलभरूनोऽनभिसु- 
सवोमाव एवात्र सवोधनपदाथः। नतु सर्वः । तदुक्तम- 
भिसुखीभावमान्रदिति | एवच क्रियासु विनिोग. 
फलकाऽभिसुखायावः सवाधनसिति सूचनम् । अच 
सिद्ध स्यत्यनन तस्ानुवाद्यत्वं, चनियुङपते इत्यनेन 
भवनन र्षु क्जसवन्वस्तस्यान बाधित | एकच 

भिसुखीभवद्रामाद्यदेह्यकपवतेनाविषयो रक्षणाभिति 
चाधः । बजानि दृवदत्तत्यादावपि जानीरहीत्यध्या 
हारा वाक्थेकदेकान्यायेन | तत्र जनस्य कमेत्वाह् 
वद्त्तस्यादेदयत्वादुमयाः समानवाक्यस्यत्वं उदेदय- 

त्यथेः । केचिन्मतोक्तः सम्बोधनपद्ा्थः फरभूनो यस्येत्यर्थः । 
अत्र सिद्धातमते पव भ्यवच्छे्यमाह नलु स्वं इति । इदमव तत्र म 
घरपदव्यवच्छेयमित्याह तदुक्तपमिनि । अनभिमुखः अभिमुखः सपद्यते 
तथाभाव्रः अभिमुखलीभावः सलन्मुखीभावस्तन्मात्न । प्रयोकतृवचना 
थग्रहण सादरत्वमवन तत्छम्बोधन विदुरित्यथेः । यद्धं स्षमति- 
रुक्त तदाहे कचति । तुयपादोक्तो चेत्यथेः ! विनीति गुरूकुरवत्स- 
मालः । भावः ख एव । 

प्रागुक्ते तत्सछमचिमप्याहाजेति हरिपदे शइत्यथः । तस्येति स- 
स्योधनस्याचुवाद्यविषयत्वामित्यथः ¦ तत्फङमाह प्रतिति । पात्तमासि 
मुख्य ससुखता येन मुखपराच्रत्यादिना सः अथात्मा अ्थैपूणे आत्मा 
शाक पार्थेवादिः। भयोक्ठवखनाथक्ञानवान् । यद्वा शब्दरूपत्वन्या. 
इत्ये अथोल्मेति कमे सम्बोध्यमानक्वरूपः क्रियासु प्रयोक्तृज्ञाप्य- 
क्रियासु वाक्यप्रयागानुमेयत्वमपि तस्य न किन्त्वदष्ठप्रवत्तेनासुमे- 
यत्वमेवेति । भ्रागुक्त विश्चिषमाह विनीतं । भेयेत इत्यथैः । अनर मते 
तस्य प्रकृत्यथेत्वात् तच्च प्रकारत्वमेवेत्याहाभेमुखीति । कोडथेमा- 
हभ्रवतैनेति पतन दीश्चितादयुक्तमपास्तम् | 

नन्वे बजानीत्यादावेतद सम्मवेन तच निघातासिच्योक्तदयी- 
दिन्रन्थासङ्गतिरत आह वज्ञाचीति । अध्याहारस्य खण्डितत्वात्त- 
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विधेयमावो वाक्याथः | अभिश्चुखीमवनानुक्कुलस्य 
सबोधनवि मक्त्यन्तकानब्दप्रयागद्पव्यापारस्येलरनैरमे- 
कष्येणेव प्रलीतेस्तन्न वाक्याथ इति तदथ इति 
बोध्यम् । तत्र वाक्येकदेदान्यायेन वजानि देव- 
दन्तत्यनेरैव जानीक्षत्यतडरितवाक्यार्थवोधः इति 

७ ० क 

एकतिङ्बाक्यासिातिं बाकच््यलश्चषणमपि तज्स्त्येवति 
निचाततसिद्धिः । 

एतन्सूलकमेव सदाधनस्यकतुकारकत्वनत्यवहारो 
बद्धानाम् तस्यैवत्वपदाचत्वन विनियोज्य क्रिधाक्तै- 
त्वात् । अतएव तिङ्तमानाधिकरणेप्रथमेति वार्ति. 
कमते प्रथमासिदडिः ! (सबोधन) तन्न्यासे हि प्रातिष- 
दिकार्यति सूच्रचदस्थाप्यकरणमेव | 
स्याप्यनिष्टठासिद्धेश्चाह वाकेयकेति । भाक्तकारे छोर् । तदेव ध्वनयः 
छ्नाह तच्नति । ज्ञान इत्यथैः । समानेनि सोकिकोक्ततद्ुक्चषणसत्वात् 
पारिभाविकस्यापि वक्ष्यमाणरीत्या सत्वात् । अन्यथा तिङ्तद्धय- 
सत्वेन तन्नियामकपारिभाषिकेकवाकयत्वस्यामावात्तदसिद्धरेव । न- 
न्वेवमप्युहदयत्वखाभः कुताऽत महोदेश्यति । सम्बोधनं नेत्यधी- 
थैमाहासिमुखीति । इतरेति पदां तरत्यथः। प्र्वतिजेननात् । तत् 
सम्बोधनं । नन्वेवप्रपि ति ङंतद्वयसत्वेन पारिभाषिकं न तदतञह् । 
तत्रेति उक्तवाक्ये इत्यथः । अपिना लोकिक । अयमेचोक्तहरिपुञज- 
राजयोरश्चयः । तयोरपि क्रियाशब्देन प्रयाकतृक्ञाप्यक्रियाया पव 
प्रहणदेवे च न तद्धिरोघोपि । बद्धक्लम्भमतमपीदमित्यादहैतन्मुरेति 
अस्याथेमाह तस्येवति । वा्तिकसम्मतमपीदमित्यादातपवेति । त- 
स्य तत्रैवान्वयदेवेत्यथैः । ननु तदभावेपि तत्रापि मते सुतेणैवाअ 
प्रथमेति आह तन्म्यासे हीति । नन्विद् न स्पष्टं भाष्यादितो भ्य. 
तेऽत आहातपवेति तन्मते तद्धत्तस्याकरणदेवेत्यथैः। मामेति । घु. 
श्रमते इति भावः । तदेव स्पष्टयति तन हीति ज्ञापके तत्परल्याख्या- 

(अ अक नेन दहीत्यथः । वन्न मते अभ्युपेत्याप्याह वबात्तिकेति। सुति ख- 



कराटीकासहितायां छपुपञ्जूषायां ११९१ 

कि क अल्तएव सवोधनेचोति सन्नं कर्मादिदिदिद्टे व्रथ- 
माभावे ज्ञ(पकमाधित्य परातिपदिक्ाथस्रत्रे नाचर- 
ग्रहणं प्रत्याख्यातम् । तेन हि सवोधनाधेषघमेऽपि पा- 
तिपदिक्राथं इत्यनेन सिद्धिः सूचितेति तत्वण्डन 
वार्तिकेनैव तत्र सिद्िरुचिनेनि बोध्यम् । ार्तिंकनये 
सृत्रसन्वेऽपि सबाधनाधिक्ये तिङ्समानाधिकरणेऽ्थे 
वतमानात्पथमेत्येव तद्धस्थौ चित्याच । तस्मात्कतैका 
रकत्वं सबोाधनस्येति इडोक्तं साध्वव । व्रजानि देव. 
दत्तेत्यादौो व्रजनक्रिान्वयेनेकेकवाकयत्वमिति न यु 
म् । तस्यां नस्य नियोगामावेन क्रियासु विनियुज्यते 

सम्बोधने चेतीत्यथैः । सकोच मानाभावाद्राह तिङिति । उक्तमुपसदह- 
रति तस्मादिति 

यत्तु द्ाक्षिनादयः उक्तहरिपुंजराजाभ्यां वजनक्रियान्वयेनैयैक- 
वाक्येति निधातलिद्धिरन्यथोकगेत्या न स्यादेति सव तस्य क्र. 
यान्वयसाधिकति तन्मत खण्डयति बजानीवि । तस्यापतत बजन- 
क्रियायां देवदत्तस्थत्यथः। किञ्च प्व सति नद्या यत्करुरं तज तिघ्र 
तीत्यथके(१) शाखीनां ते आदनं ददामीत्यादो षष्य्यन्वस्य क्ियावि 
द्ेषणत्वाभावेन तद्घाटेतस्य वाक्यत्वानापत्तौ समर्थं इति पुजमाष्य 
सस्मतानधातस्वदनानापदठस्तस्म्रात्सःवरखपणायत्पस्य साश्चदन्यद्वा 

र्वा यहृन्षण तत्लाहतामसत्यथभ्कर्य चाचख्य पवचतत्प्रङ्घतन 

[क्रियान्वयनियमस्ाधक् । एतेन यत्पद्ात्परस्य पदस्य निघातादयः 
क्रियत तयाः परस्परान्वयनियम इत्यप्यपास्तं । पवंच सपुजराजस्य 
बोधनामिते हररतद्धयक्वाक्यतयाोक्तरीत्योपपत्तो तषां मते सवो- 
धनान्तस्य [क्रयायामेवान्वये साधुत्व द्टतर मानं चिन्त्य तेषां तथा- 
सुभवश्चदस्तु प्व च देवदत्त बहते सोन्दयमित्यादौ सेन्दर्यप्यन्वयें 
ऽयुभवातिरिक्त न किंश्चित् बाधकम् । 

ष (नकर) ४ 

(१) नघयास्तिष्ठतीति बाक्य इति शेषः । 
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छ कि 

हति हरिग्रन्थवि रोधा पन्तेरितिदि र् 
यन्त सबोधनस्य परक्रल्यथविद्ो षणत्वे भो ब्राह्मणाः 

स्वं पचलि प्रथागापसतिरिगत तन्न । चाव्द्क्किस्वामा- 

व्येन सबोधनवि मक्त्यन्तपदसमभिव्याहारे युष्म 

द्स्तत्पद्बोध्ययावत्पराभद्ेकत्वस्य व्युत्प्तिसिदधत्वे- 

मैकवनचचनस्यासाधुत्वादिंत्यलम् । 
हदि प्रथमा, 

पतेन तथा भुषणाद्यु्त सम्बाध्यसम्बोधनमावसम्बन्धः भरथ- 
माथः ण्यथकथै सम्बाध्यः । तत्पह्ृत्यथकमे सम्वे(घन त- 
स्यैव करणत्वेन विवक्षणात् सत्रे करेणि्युट् कमादिविदहिवाद्वनी- 
यादीनां यथाक्रियाकारकभावः सम्बध वाच्यस्तथास्या अय | 
खम्बोध्ये व्तैमानाल्परस्यय इति दुत्राथं । पवच क्षवोध्यरामवोध- 
विषयस्वचराणमितिगोध हईत्यन्योक्तं चापास्त तदाहेति दिगिति! अ 
साघुत्वादिति । अतप्व दहे देवद््ायं पचवीत्यादौसस्बोध्यमानस्य 
पाके कतत्व न शबव्ददक्िस्वामग्यिन सम्बोध्यमानातिरिकतस्येव- 
दृशाब्दाधत्वाद्। एतेन यम त्रायस्वत्यच् खस्बाध्यसमकतुक रश्चणप्र्थः 
खभ्बाधनं प्रकृत्यथं प्रति विरेषण प्रक्व्यथेश्चाख्यातार्थैऽमदन वि- 
शोषणे । नचैव रामेत्यादौ प्रथमपुरुषापत्तिः । युष्मद्युपपदे इत्यत्र युष्म- 
दीत्यस्याथपरत्वेन युष्मदश्च सम्बाध्यमाना्थेकेतया रामत्यस्यापि त- 
यथंत्वादश्चतेः उक्तसत्या बोधतु मो ब्राह्मणास्त्वं पचति भयोगा- 
प्तिरित्यपास्तम् ¦ 

किञ्च दे राम लिना गच्छति कारीमित्याद्वनन्वापत्तेः किञ्च 
युष्मदीत्यस्याथपरत्वे हे राम भवानागङतीत्यत्र मधघ्यमपुरुषापत्त 
अवद््थस्य सम्वोध्यासतम्वोष्यसाधारणत्वेपि परते संबाधनसमाभे- 
उ्याहरेण सम्बोध्यपानमातच्राथस्वात्। तच प्रथमान्तत्वमित्यभ्यादहारण 
सयुशकवारण मिति दिक् तदाहेत्यरूमिति ॥ 

इति प्रथमा } 
क 
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दिंलीयाद्या दिविधाः। कारकविमक्तय उपधद्- 
विभक्तयश्च कारकः क्रियाजनकत्वशाक्तिः | भाष्य 
करोति करिधां निवेतेदति इति व्युत्पात्तिपदद्दीनात् | 
ब्राह्यणस्य पुत्रं पन्थान पच्छलीत्यादौ ब्राह्मणस्य न 
कारकत्वम् ! पुत्रणान्यथासिङ्याए तत्वाभावात् । 
हरिरष्याड्। 

स्वाश्रये समवेतानां नद्रदेवाश्चवान्तरे । 
किथाणामनिनिष्यन्तौ सामथ्यं साधनं विदुः इति 
द्रस्यमत्ता कियाजनकल्वका्िरेव कारकं साधन 

मिति चोच्यते । सिद्धस्य द्रव्यस्य स्वरूपतः 
कियाजनक्त्वाल्ुपपच्या शदाक्त्याविषस्यैव तन्वं 
याच्याभमिति पाक्राधाक्षावबेकेन शराक्तरेव साध- 
नम् । तदु्मर्नानहितसूञे माष्ये गुणाः साधन- 

सिति शक्तिरेव पारतन्त्याद् युणत्वनोक्ता । तञ्च क 
तृकमणोः स्वाश्रयसन्रवेत कियाजनकता करणादी- 

नामाख्नधान्तरसमवेतक्रियाजनकला । किच्च द्रव्यस्य 
दाक्तः स्वरूपमाह क्रियेति । इदमेव माष्यर्ध्मलापित्याह भाष्य 

इति । नन्वेवं परपर्था क्रियाजनकत्वस्य बाह्यणे सत्वा च बातिव्यास्ि- 
रत आद ब्राह्मणस्येति ! तत्वेति करियाजनकत्वत्यथैः । कुखाकूपिवृव- 
दिविभावः सति तु तास्मन्पुत्ररूपपुच्छिकरियाकर्मणा निमित्तस्य 
त्राह्चणस्याकाथतं चति कमेत्वापतिः। त्च सूज प्राप्तापादानत्वाद्यवि- 
वश्चायां स्वंथा तद्पराप्तौ च पवेत इत्यन्य स्पष्टं ) सिव कारकमि- 
त्यत्र हरिसमत्तिमप्याह दरिरवीति । समेत्यस्य अष्घ्यमणिन्यायेनाम्व- 
यः । भाष्यादसाद्ायमाह दव्यगतेत्ति | नभित्त चति मचतीत्वर्थः । 
नन्व मानाभावः द्रव्यस्यैव कारकत्वलस्भवादन आह खिद्धस्येति 
असिद्धस्य सवथाऽसम्भवादेवभ्रुक्त यत इत्यादिः । तदु क तदेतदान- 
भ्रत्योक्त । नञ्च तत्र गुणा इत्युकच्चा न तत्रृताथखछाधङ्कमत आगहू- 

१५० 
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कारकत्वे तस्थेकशूपत्वेन कायेवैवित्यानुपपत्तिः | 
दडयते च घटं प्डय घटेन जलमाहर घटन जलं निध- 

दीत्थादौ कायेवेचिच्यस्र् । सवस्य च सवेराक्त्याअओय- 
तेति कदाध्चितच्छस्याश्िदधिवक्षया तत्त द्विाचज्ानेकक्ा- 

यापपत्तिः । कचिच्छत्तयाचिषद्रव्यस्यापि साधन 
त्वेन व्यवहारः दाति राकिमतोरभदस्यापि सत्वात् 
दाक्त्या करोतीत्यादौ चाक्तेरपि द्रव्यायमाणतया श 
क्त्यन्तर्योगः । अतएव विभक्त्य्थनान्ययेनाव्य- 
यी मावः संगच्छते । द्रव्यस्यैव साधनत्वे तु तस्यश्च- 
ञदेनेवोक्तस्वाट्ूव्यस्य प्रयोग एवनेति कथं तेन समासः 
स्यात् । परा कतरीलादेथ कलतृराक्त्थाश्चये इत्यादि 
प्रकारेणाथं इत्यलम् । 

काक्तिरवेति, अचर उकमाष्यं | हयथमाह त्ति कारकाणां मध्ये 

इव्यर्थ" । विपक्षे बाधकमम्याह किंचेति ननु सिद्धति शक्तिभेदेपि 
द्रव्यस्येकरूपत्वेन तचैकस्मिन्कथं कायेवेचिन्यं बाधितत्वादत आह 
सर्वस्येति द्रव्यस्यत्थथेः । इतीति तरस्वरूपसत्ताप्रयुक्तकाय॑स्य वि- 
निगमकामावेनासस्मवादिव्यथेः । का्योपपात्तिरितिषाठः । नन्वेष 
दण्डो धटसखाधनमत्याद्यच्छदापात्तस्त आह् कचिदिति । तच वीज 
माह छक्ति । अपिना यदससुच्चयः । नन्वेवमपि शक्तया कसती 
त्यदो दोष पव शक्तेः शक्तियोगाक्तस्मवादतं आह् शा््येति। 
पारिभाषिकदव्यत्वेपि प्रालिद्ध दव्यत्वाभावादाह दव्प्ायेति । अतपव 
दाक्तेरेव साधनत्वादेव । निपातानामच वाचकत्वादाहाथाथेकेनेति । 
अव्ययनत्यथेः । विपक्षे वाघकमाह द्रव्यस्यवेति एवेन पश्चद्वय- 
निससः 

नन्वेवमपि परशाविच्यादौ दोष एवात आह पशाविति । पतेन 
शक्तिमत्कारकमिति सकटग्रन्थकाराक्तमपास्तं तदाहेस्यरूपिति। 
उक्तं सर्वत्नोपपादयति स्वंषांचति । अतपएवेत्यस्या्थमाह् क्रियेति । 
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सर्वषां च कारकाणां स्वस्वावान्तरक्रिथाद्वारा 
प्रधानक्िथानिष्पादकत्वम् | अतएव तेषां माचना- 
यामिवान्वयः, क्रियाजनकत्वावगतौ का सं 
येत्याकाष्कोदयेन तत्रैवान्वयोचित्यात् । असन्नि- 
हितसम्प्रदानस्यापि दातुवुद्धिस्थतस्वे सति दातज्ञान- 

पूवकाएरुत्येत्रैव जनकत्वं तावतैव द्ानक्रियानिषपत्तः। 
घटं स्मरति चटं करोतीत्यादौ बोडघटादेः पूक्का- 
लत्वरर्स्षत्यादि निष्पादकत्वामित्युद्यम् । क्रिथान्वायि- 
त्वं कारकत्वमिति तुन), कारकाणां मनावनान्वय इ. 

[1 

यन्त क्रियाजनकत्व न कारकत्व पृक्द्ाहरणे पुत्रस्य कारकः 
त्वाभावापच्चः । त विना परदनक्रियाया् अनिष्पतेस्तस्यापि जनकः 
त्वमिति चत्तथापि सप्रदानेऽव्यासिरविद्यमानसपद्ानकस्यापि दा 
नस्य जायमानत्वन तस्य नियतपुवंडत्तित्वाभावात् नच यास्य 
पूवेच्रत्तित्वाभवेपि अपृवेद्धारा जनकन्ववत्सप्रदानादिज्ञानस्य पूवः 
छत्तित्वन वतूद्वाय नस्थापि जनकत्वं सूपपादामन्ति बाच्यं क्रियानि- 
छ्विषय ताश्चरयत्वरूपक्रियान्वायेत्वापश्चयाऽनन्यथासिद्धनियतपुव्- 
्तित्वघटितक्रियाज्नकत्वस्य शुरस्वात् । अआाश्चरयत्वरूपरृदर्थापपात्ति- 
स्तु जनके इवान्वयिन्यापि सुपपादा । असदुदपानेवददि घटो जायते घरं 
करोतीत्यादौ कन्चकभणोारव्याप्तश्चेति दीश्चिनभूवणछृद्ादयः नदस- 
टत्याहाखक्ची(ति। आदिना घटो जायते इत्यादि क्रियानिषएजन्यतानि- 

रूपकज्नकत्वमखडोपाधिरूप तत्र निविशठमित्ति न गौरवं तदादत्या- 
यद्यमिति 

यत्तरैष्ितभूषणङक्दाद्यः कियान्वयित्वमेव कारकत्व अतव 
तञ जह्यणस्य न कारकत्व क्रियान्वयित्वःसावात् । अन्यथा सुद्र 
पुत्र पएृकतीन्यादो सुदरादिविंश्िघस्य पुच्रस्याक्रेयाञ्याप्यत्वेन सुद् 

राद्ीनां कमेकारकङत्ववत् बाद्यणलमस्बान्यपुत्रस्य ववि्लिष्ठस्य क्रिया. 
व्याप्यस्वेन तस्यापि तच्च स्यादिनि तत्खण्डर्याति क्रथाति । संगत्यति 

पोनरक्वापरततरुदेदयवि येयमावस्येष्टस्याभ्रतीत्यापत्तश्चातिभावः । पए 
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त्यस्य क्रिधाम्वायिनां च्ियान्वय इत्थथापन्याऽ्ंग- 
च्यापच्तेः । अधिकरणस्य कारकत्वेन कियान्वय इ 
त्पद्धिमवदीयन्थवहारासगत्यापत्तञ् | 

(१कथ्ित्त पत्यक्षादिनायं ज्ञात्वा परं प्रति संस्ते- 
म बवोधनेच्छायां खंस्न्लस्य उ्याकरणतं एव परक्रूति- 
प्रत्ययदिमागद्ारा यस्य ज्ञानं तेन पुषे किषान्वयपान- 
वगल्या कारकत्वद्धानामावात्तदीयस्स्कतव्यवहारानु- 
त्पत्या माष्याक्तमेक साधु इत्याह 

यत्तु क्रिथान्वितपत्ययाथान्व धित्वं कारकत्वमिति 
लन्न पक्त आद्न इत्याद प्रल्यथार्थे कारकत्वकमत्व- 
व्यवहारानापन्तेः | कारकाणां मावनान्वय इत्यस्य 
मङ्मपन्तञ । उक्तद्ाघाच । नच कारक शब्दस्य कलै 
पषनञ्वत्वेन कारकं कारणभित्यादि विरुद्धं कारकः क- 
तति पुनस्कचेति वाच्यस् । हरिणेव सम्राघानात्। 
तथाहि । 

ततश्चेति । किञ्चक्रियाजन्यणूलाश्रयत्वरूपस्य ्रियाव्याप्यत्वस्य ब्राह्य- 
णेऽखाचादित्यपि बोध्यं । पूते उ्याकरणज्ञानात्पूतै । कञ्िदित्यसच- 
बाज तु तद्नभिज्ञ प्रति नस्पयागे ्रांतत्वाप्तस्तदभिन्ञं प्रति तु 
प्रयोगे इण्ठापन्तेव्य{किरणस्य कटपनाह्वारा धमनियद्वे उपयोभेप्रि न 
तच्रत्यन्यच स्पष्टमिति । कथैस्वनि तदादीत्यथः। कारकस्य प्रत्यया- 
थं ऽन्वयादाह कारणमिति क्ियान्वितम्रत्ययार्थान्वयकारकाणां क्रि. 
याग्वयाथवनादहोकुति । 

एनेन क्रियान्वतविभक्त्यथोन्वयित्वं कार्कत्वमित्यप्यपास्तं प- 
कत ओदन इत्याद्ाचोद् नादेस्तत्वानापरच्तेः । क्तरि ण्वुलित्थाह कः 
जिति । कारकः कमे करणमिति पाडः । आदिना सम्रदानं निष्प 

(१) केचित्तु अग्र इत्याहुः इति च पाठन्तरम् |. 
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सेभ्याचरे कटुत्वं सवेगेवास्ति कारके । 
च्याफारभदापेक्चायां करणादत्वस्भ्यवः॥ 

इति तनाक्तम् । सर्च॑षां कद्न्यावारद्ारा स्वात- 
न्व्येणेव क्रियाजनकल्यात्क्दतेन कारकत्वन् ¦ ततः 
कः फेन किं क पचतीति विवकार स्वस्वव्यापारः- 
सरोम कर्रणादेत्वम् । तत्र साधनान्तरनियोगब्या- 

पारः कतां । तद्यापार एव सर्वच पधानघात्वथः | 
कतः क्रिययेष्सिततमन्यापारं क्म । कारक्नान्तर- 
साध्यव्यापारं करणम् । प्ररणानुमत्याहिच्यापारं स- 
म्प्रदानम् । अवधिभावोपगदव्यापारमपाद्ानम् । क. 
चौ दिव्यवहित क्रियाघारोऽधिकरणम् । स्वतन्ं मेर. 
यन् रतु: । तत्र सासान्यपूवकत्वाद्िकेषस्य कारक्ष- 
त्वघनु्त्ताभिति करणं कारक मित्याद्युपप्तिः । 

यथा पुच्नजन्माने पिन्रोः कल्तैत्वेऽपि विवश्चयाऽय- 

सस्थाम् , इयमस्मात्पु्ं जनयतीति व्यवदहारस्तथैव- 
मदद स्थखेऽपादानस्य कवस्वेऽपि ग्रामादागच्छती- 
स्पे्ाद्दिषये याल आ गच्छतीति परथोगो न | अनत्मिधा- 

तीति निष्प्ित्वावच््छिन्ननिरूपितकतैत्व सर्वत्रैव कारकेऽस्तीत्य- 
थैः। मेदो विज्चेषः तदथमादह सवेपःमिनि । पाशुक्तमेवाह स्वस्वेति। 
पवेनेतरपेष्छानिससः । क्रियेत्ति प्रधनत्यादिः । सामान्यज्ञानस्य वि- 
हषजिद्लास्ाजनकत्वादादह तत् इप्वे । वदेव स्पष्टयति तति तेषं 
मध्ये इत्यर्थः| साधेति कमादिपेरणारूपथ्यापारक इव्यर्थः ¦ तदिति 
कृर्तत्य्थः। पवं सवेत्रात्रे बहुवीहिः। साध्यव्यापारवितिपाड.। आशदे- 
ना कमे क्रिया फर व्यापारश्च । आधारराहडो ऽजहछिङ्गः । दोकोक्त- 
दोषद्धयाभावमाह तत्रेति । सवैन्न कञ्चोदावित्यथैः। आदिना पौनस्- 
त्याभावः सस्यादश्चरत्वनेगासायाह यथेति । विवेत्यस्य विराषत्या- 



११९८ सुषथेविचारः 

नात । करणत्व्राद्यवस्थायां कतेसेज्ञा तु नकारकत्वा- 
देव खालन्त्मे व्ये स्वलन्ः कर्नेति पुनः स्वनन्चग्र- 

हणं स्वातन्त्थमेक थस्य तस्य कतत्वाथं नतु पारतन्त्य- 
युक्तस्वातन्त्ययुक्तस्य । सा कारकसंज्ञा तु चस्तुस 
त्खातन्त्य स्थिनिभात्रेण करणादीनां विधानसाम- 

ध्यात्पमवतेते इत्यलम् । 
यद्वा प्रधानक्रियाजनकयूर्वोक्तस्वस्वव्थापारे कत- 

रः प्रधानक न्यक्छकतेऽप्ि सखगततत्तद्यापारे स्वा- 
तन्न्यसस्वात् । अङ्कवतः साधनत्वादुपपरत्तः । एवं च 
तन्तद्या पार रुब्धकर णत्वादिमन्त एव क्ल पारतन्त्ये- 
ऽपि स्वस्वव्यापारे स्वात्तन्त्यसत्वात्तद्वारा सुख्यक्रि- 
यायामपि स्वतन्त्रा इति प्रधानक्रियाकलूत्ववन्तो- 
ऽकीति तदुपपत्तिः । विभक्तिस्तु करणादिनिमित्ते- 
वानवकाक्चत्वात्् करणत्वादेरेवोभ्दृतत्वात् । कते 
वियोगेन तदीयन्यापारस्यैव धात्वथत्वनोम्दूतस्वा- 
तन्न्यविवक्चायां तु कर्तृविमक्तिरेव सवेच्र। 
दिः । नन्वेवमेतीतिप्रसगापात्तिरत आदह पवमिति । उक्तप्रकारेण 
तादरयन्यापारकापाद्ानस्थले इत्यन्यत्र तथा प्रयोगस्येष्रत्वाद्ाह 
ग्रामादिति ! कारकत्वादेवेति यत इत्यादिः । अधिकारादिति भावः 
दति त्यत्र सत्यस्येदीति दाषः । नच वच्रापि ण्वुखः क्तरि विधाना- 
त्कथमेवमत भह विधानेनि कारकाद् चश्रुतयोरित्यादौ कारकश- 
व्दः स्वर्यते तन कारकाधिकारक्तं कञ्च॑दिषटूकमेव गृह्यते इति ना- 
ति भ्रस्ग इत्यन्यत्र स्पष्टं तदाहेव्यरुमिति। 

स्वतन्त्रपदसामथ्यरुभ्यपरकारान्तरमाह यद्वेति । न्यक्छृतेऽभिभू- 
तेपि करणादौ स्वव्यापासाभावे वाधकमाहाङ्कवैत इति । एवं च स्व- 
स्वव्यापारावद्यकत्व च । तत्तदिति प्रागुक्तस्वस्वत्यथः तदुपेति का- 
रकं करमत्याद्युपपतिरित्यथः। नन्वेवं तस्परयुक्तापि वेमा; कुतोना 
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क चित्स्षप्रदानापाद्ानयास्तुन सा| जनभिधाना- 
दित्युक्तम् । यथा युडकतारोऽपि योद्धारो राजनियो- 
ग प्णादस्वतन्त्ा अपि निपगात्तरं पुनः स्वतन्त्रा 
एव । नियागमाच्रान्त तन्निषटजया दि माक राज। । तथा 
कतनियो गोचरं यत्करणादिषु स्वन्यापारद्वारा क्षि 
यानिष्पाश्ने स्वातन्न्थं तत्करणत्वादिकालऽवाधित- 
मेवेत्यदोषात् । नियोगमाच्रेण च तत्रैव कतुत्यवहा- 
रोऽपीति दिक् । 

यदा ञ्वरनादिरूपस्वस्वन्यापारे स्वातन्त्यात्तेषां 
धात्वथस्वे एधाः पचन्तात्याददक्नाच्च र तत्काालछे- 
कस्वातनत्येण कारकत्व सस्वन्यापारदारा परधानक्रि- 
यानिऽपादकत्वेन च करणत्वादि । सप्रदानाषाद्ानयो- 
रपि स्वव्यापारे स्वातन्न्यमाद्ायेव माम आगच्छति 
विप्रो ददातीति प्रयोगाभावेऽपि कारकत्व बोध्यम् | 

त आह विभक्तिरिति। नु विनिममनािर्हो त अह करणत्वाद्. 
रिति । तत्पारतत्येण स्वानैज्यस्याचुद् मूलत्वात् पारतञ्यमेव हि त = 
अबदुभ्रूत । तत्व च प्रङुतधात्वथ।नाश्रयत्वरूवत्वमतव । इदमवत्दवः 

क्षिकमिति सूचयन्नाह कतृवीति तदीयेदठिकरणादीयेत्यथेः | स्वातं 
ञ्ये उद्भूतच्व च विवाक्षिने अङूतप्रधानसेपूणे घात्वथश्रयत्व रूप- 
त्वमेव । सर्वैच्रत्यस्य कमेकरणाधघकरच्पष्वत्यवाथं इति खुचयन्नाह 
कचिदिति } अस्य व्याख्या संमतिः पूवेवदजापि दष्टातेन प्रोक्तं दढ 
यचि यथेति पूवयुद्धति ! अस्य प्रतिर्पादतत्वाद्ाह पुनरिति! मात्रप- 
देन युद्धव्यवच्छदः । इत्यदोष इततिपाठः । तत्रेव सुख्धकन्तर्यैव । यच्च- 
पि ण्वुल् कत्तर्यैव नथापि कारकसन्ञावियानसामथ्योदन्यज्ापि तदाः 
हेति दिगिति ! पाग्वदाह यद्धेति । चान्व्थैत्वे प्रङृतत्यादिः। तात्का- 
लिकति पाडः ! चकति करणच्वा श्चत्यथैः | पाम्बदाह संप्रेनि वेऽपी- 
ति । अनाभ्रघानाद् कारकेति विघानकस्तामथ्यौत् ॥ पश्चत्रयपि तदश 
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तदुक्त भाष्ये पयां करणाधिक्रणकमंणां कर्तृत्वनि- 
ददानमपादानादनां कतेत्वनिद्छनायेति ब्रक्तोः 
विमावसुपगच्छति विप्रोऽनुमन्यत इत्यादौ स्वस्व. 
व्यापारप्रश्लयोाः कतृत्वं हृद्यते । द्ाधातुवाच्यता तु 
नतद्यापारस्यानाभिघाना दिति बोध्यम् । कारकत्वं चा- 

पटश्चणं खद तन्तत्छज्ञापयोगीत । स्पष्टं चद सवै- 

भाष्ये लुश्महराम् | 
य तु एक यान्वाधत्वं कारकत्वं बद्न्ति तेषां द- 

तैसभ्रकायेऽपि क्रारणं कारकमिलयाद्रलुपपन्यभावा- 
तद्ाराङ्समाघानपरमाष्ासङ्खतिः । तदथं कारक्त- 

चाञ्दस्थ साधुत्वातुपपन्तिश्धति बाध्यम् | 

मानपाहनदुकमिति । भाष्येद्धयेरेवोद्धखात्कमंण उयलक्ष्यत्वेन प्रहा- 
दाह करणेति तेषां निदरित कुत्वे तरां तत्वनिदद्ीनाय पयोक्त- 
मित्यथेः । इनिमौष्यसमाक्तौ चदेव केयरोक्तमाह चश्च इति । अनति 
प्रसंगसाह प्ति । उक्तक्मविवक्चया पएचमुक्त । नन्वञ्च पक्षे यदा 
कदाचिद्धिद्यमानस्वनिष्ठतच्कियोपयगिक्ियनिरूपितस्वकातडयमादाय 

कारकत्वमिति करणत्वादिकारे तदमवेन कथं तान्नधित्तककरस्णा 
दिसंज्ञा वत्स्वय माह कारकत्वं चपयोमीति वोध्यामिति पाडः। सः 
वत्र स्वोक्ताथं लमतिमाह स्षषठं चेदभित्ति । साधारणण्यनियसायाहु 
दुक्ष्मेति । 

तदेव स्पष्टयन् ल्िहावलोकनन्यायेन खड्ितमपि अन्यथापि 
खंडयति येत्विति दीक्षिनभषणकृदादय इत्यथः । कार्कराब्दः सत. 
म्यतः क्रिय।परः; करोतिकन्त॒कमांदिव्यपदेश्ानेति व्युत्पच्चः । अन्धे 
तीत्यथ्याहारणोक्ताथैखाम इति तद्धावः। तच परागुक्तवाक्ये आशं. 
काया अज्ञानतोपि खरमवाद्ाह समति) अवपवाह् तदर्थं इति- यद्यपि 
भाष्यरपियावत् ब्रूयात् क्रिषायामित्ति तावत्कारकं इतीत्युक्तः तथापि. 
विषयसप्तम्या ताद्धषयस्य कमादिसक्ञेत्यथः विषयत्वं च जनक. 
त्विनेति न दाष इत्यन्य स्पष्ट । त्र दविवीयादिचिभक्ी मध्ये द्धि 



कराटीकासहितायां छघुमञ्जूषायां 

अ अवा क © [4 

तत्न कर्मणि द्वितीयेति खत कमत्वं व्याक- 
रणशास््रे बाधितकमसंज्ञकत्वम् । तत्र कतैरीरस- 
ततमं कर्मति सृच्रबोधितं कमत्वं कतृगतप्रकरतधात्व- 
धच्यापाररद्रयल्कन्यापाखन्याचक्रणाफएलटाश्चरयत्वन श 

तैरुद्वत्वसर । तण्डलं पचति इत्यादौ पिद्धितच्याश्रय- 
¢ अ ८ क [क 

त्वात्कमर्वस् । विकिलितिरूपफलस्यापि व्थपदेशिव- 
द्वेन पएलखाश्रयत्वात्तत्वम् । अतएव तत्समानाधिक- 

न [अ [क | > १ ८. क, ४ 

र्ण स्ताक् पचात इत्यादा कमत्वसर् । उद्द्यत्दच स. 

ना गाजितम् । अतएव कमणा यमभिप्रैति इति सुरे 
€ = __ क = © 

कमेणत्यस्यामावेऽपि कमेण एव संप्रदानसंज्ञा पथा 
येण स्यात् इत्यापादितत साष्ये । 

कयायाः कमणि श्क्तिध्राहकमिंति दोपः ! तन्त्रे सकटसंप्रहाथाह 
व्याकरोति । तन्न पएतद्धोधितकमंसन्ञकानां सध्ये प्रयोल्यन्वं फटवि 
विशेषणं तत्वेन यः कतुखदेश्यस्तद्भतमित्यथंः। ननु तद्टश्ये तड्लं 
पचतीत्यादौ तादृशं कि फट यद्ाश्चयत्वेन नस्योदेश्यत्वान्तद्वतत्वं 
तस्यात आह तडिति विशेषमाह विङ्कित्तीति ! तत्वं कमेत्वं अ- 
स्य फरुमादहातपएवेति । तस्य कर्मत्वादेवेत्यर्थः । तस्याप्रातिपदिक- 
त्वादाह तदेति इत्यादिघदट्कस्ताकादःवित्यथः। 

नु तत्घुच्रात्तस्य तस्वं कथं ङुव्धाभिति चत् शुणु रष्लिवकाब्द्- 
स्तच्नक्रियापसो नाभितरेतपरा रूढ. व्याख्यानात् । स्पष्ं चद् वारणा- 
थानापमित्यत्र भाष्यक्रेयरयोः। कर्तुरिति क्स्यचेति क्तरि षष्ठी आ- 
प्नोतेः सन्नतान्मविवुद्धीतिदूतरेण कमणि क्तः मतिरिति तच्राकरः। 
पवे च कत्रअप्तुमिभ्यमाणं कमै । आसिश्चात्र सम्बन्धः तत्र कौ 
कमणः साक्षात्सछम्बन्धस्यासस्भवात्कमत्वादीनां क्रियोपाधिकत्वाञ्च 
क्रियाद्धारकः परपरासम्बन्धो गह्यते प्रधानधात्वथेव्यापारसधयरूप्- 
कन्तपरडाथविशेषणतया तस्या उपस्थिततयोपस्थितपरित्यःगेनानु 
पास्थतकद्पनायां मानाभावाच्च । प्च कत्रा स्वनिषठव्यापार 

१५१ 
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उदेरयत्वं च "साक्चात्फलसत्पे धात्वथं क्रियायाः 
फटेच्छापृवेकेच्छा वि वयत्वात् तदाश्रयत्वा्तण्डूलादी- 
नाभरपि तत्वम् । कलस्यापि क्ियाजनकत्वम् । तजञ्ज्ञा- 
नपूवकं कियोत्पादनात् । रथो ग्रामं गच्छतीत्यादौ तु 
उद्दयत्वारोपेण निवाहस्तस्य न कारिकादिसंबन्धेन 
कःलाश्रयेऽनिव्या्धिः। फरतावच्छद्कसंबन्धेन तदा- 
भ्रयस्य अ्रहणात् | 

प्रयोञ्यफलेनसतम्बन्धुमिष्यमाणं कर्मत्यथः । एवच कन्तुव्यापारप्रयो- 
ल्यकरसम्बर्9 हेष्सितपदेनोच्यते । करसस्वन्धश्याप्तता क्प्रस्ययो. 
पातत बतेमानत्वं तु न विवक्षित तेन कठं तवान् करिष्यतीत्वादिसि- 
द्धिस्तदेतदभिग्रत्यारोदेश्यत्वमिति । तदिनेच्छाविषयत्वाखम्मवान्त- 
दप्यभ्यततेङृतमित्यथैः। तदुपटश्चिनमिति यावत् । अत्रमानमाहात- 
पवेति । तस्योपरश्ष्यत्वदेवेव्यर्थः । दयोरनवकाशत्वादादहाप्यीये- 
णेति । अन्यथा तस्य चतुथ्यंथैत्वेना् तदभावेन तद्स्षगतिः। 
अन्यथा प्रयोगस्यापि देवदत्तत्यापारजन्यविभागाश्चयत्वन स दुर 
पव तस्य प्रतधात्वथादेद्यता त॒ नेति स्पष्ठमेव अवध्यत्वयाय तज 
विभागस्यापि घात्वथत्वात् । 

ननु फरस्योक्तर्णत्या फराश्रयत्वेपि न कमेत्वं क्रियाजनकत्वा- 
अविनाकारकत्वादत आह् फरस्यापीति । नन्वेवं रथो व्राममित्यादौ 
कृत्चैरचेतनत्वन तचेच्छाया असखभवात् कमणः कनचचैगतेच्छाविषय- 
स्वाभवेनानुदैश्यत्वात्कमैत्वं न स्यादतञदेदेदयत्वोरोपेति । (९)व. 
न्धेन तद्।श्नरयस्य पवं च तत् सम्बन्धनिवेश्लो नैवतिखाघवमिति 
भावः ) नन्वेवमपि चेतरो प्रामं गच्छतीत्यादौ संयोगादिरूपफटा- 

श्रयचेत्र्िः कमत पत्तिरत आह गच्छतीति । नन्वेवमातभान 
मित्यादि नस्यादत अआहास्मानमिति तदुपारुन्धमाहकन्नगतेति । 
अन्यथा तदनिवेशचे । अस्य कन्तैरिति सुजरस्य । नचाभ्चौ तश्चरिताश 
तस्यापि तदुपस्थाप्यखयागरूपफलाश्चयत्वात्कर्मत्वप्रापेः । तदाह 
क्न 

~~~ 
१००. 

(१) भन्न किंचित्पाठस्नरुटित एव सबे पुस्तके । 
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यद्वा तस्य नोदेदयतेति न दोषः । गच्छतिथोगे 
गस्यर्थसयोगरूपफलाश्चयस्थापि क तैन कभेत्वम् । पर 
या कतैखंज्ञया बाधात् आत्मानं आत्मा हन्तीत्यच्न तु 
चारीरान्तः करणरूपावच्छेद्क मेदेनात्मनि भेदमारोप्य 
कमत्वकतृत्वोपपादनं भाष्ये कूतम् । क्तगतप्रकरलधा- 
त्वथ व्यौपारपरयोज्यफरेत्युक्तर्रेमाणवक्र वारयती 
त्यादावर्न्थादेने कमेत्वम् । अन्यथा वारणाथांनाभिति 
सुच्रमस्यापवादः स्थादिति मसाणवकस्यापि कमेत्वं 
न स्यात् । बवारयनेश्च संयोगाक्छनङ्रुव्यापारानावा- 
लुको उ्यापारोधेः। 

चेन्नं ग्रामं गमयत्तीत्यादौ यामस्य कत्वाय वरथो 
ञ्यत्वानिवेक्ाः । प्रयोञ्यता च जन्याजन्धसाधारण 

विषयताथा अजन्यत्वे च स्वविषथन्ञानसाभम्रीप्रथो- 
ञ्यज्ञानविषयसाधारणी च निवेद्य 

वारेति । पष एव प्रवृत्तिविघातः । हैरसतश्चब्देनोभयत्रापि क्रिया- 
शाच्द एव नच सयोगो नतत्कचैव्यापार जन्य इति तचकमैत्वाप्रा- 
सिरित्ति वाच्य कवेव्यापारवाचकधातुपात्तफलाश्रयस्वमित्यर्थस्येव 
तेन छामात् । आदिना गां दोग्धीलयादौ एवमागाचुक्रूकन्यापारा- 
स्ुखयापाराथक दुहिसत्वेन पयसः कमेत्वसग्रहः । नयु तावता 

पि कथं सग्रहोऽत आह प्रथोज्यति चोष्य्थ । नन्वेवमपि जाना 

क्ताच्छतद्यदौ विषयतानिरूपकज्ञानेच्छादि रेव व्यापार इति पक्ष 
विषयताया ज्ञानाजन्यत्वेन कथं फराश्चय त्वमत्तञाह विषेति। 

चर्त्वं तेनारचिः सूचिता । 
वस्तुतो जन्यत्वमेबेति नैतस्या उपयोग इति । स्वं व्यापारः चन 

पुवेसमुश्यः 
नच मिषु परसक्तमद्व माषनाशो मा भूदित्यन्यत्र बभ्रातीत्यथे 

क्ते माचष्वदवं बध्रातीत्यत्र कमेण दे।प्तता माषा न कन्तृरिति कन्तु 
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माषेष्वदवं बधातीत्यादौी बन्धनप्रयोञ्यमत्तषणा- 
अथमाषाणां तन्ववारणाथ प्रङ्तधात्वर्थेति ल- 
स्थापि विशेषणं बोध्यम् । पयसौदनं सद्धं इस्यच् 
पयसः करणत्वस्यैव विदद्धणेन प्रकृतघात्वथफलाञ्र- 
यत्वेनावि वश्षणेनच न कमत्वसर् | उभमयकिवक्चायां 
परत्वात्कर्मत्वमेव । नच पयसः कच्चेदुदयत्वाभा वादेव 
तद्प्रा्धिः यदा कूतसोजनोऽपि पथोलामेन भोजने प्र- 
वतेते तदा तात्किथाथा पयथउदहरयकत्वसन्वात् । 

# £ [9 क 0 (~ 

फलत्वं च कतेप्रलयपसखमत्मिन्यादहारे तडात्वथनि- 
(> [नि ९ 

छ्रविद्ोष्यतानिरूपितप्रकारताश्रयतद्धास्वथत्वम् । प- 
[9 ख, 

इय सगो धावत्तीत्यादा घावनादेः फरुत्ववारणाय 
[क क (न 2 

तडालत्विति । अन्यथा प्राधानानुरोधिक्मत्वस्य बरुव- 
© $ £ क 

न्वान्मगस्य कलतृत्व न स्यात् । कमणि विहितदिती- 

प्रहणेन वारणेपि यदा पुचर्धमाषमश्चणाय माषक्षेत्रे पएवाङ्ववन्धनं 
तदा तेषां तत्वापत्तिवेधन प्रयोञ्यमक्षणरूपफलाश्रयत्वादिति चेन्न 
फरव्यापारयो; प्रकतधात्वथत्वस्य पत्यासन्तिम्यत्वाचदाह मा- 
षेष्विति । भक्चणेति तद्पफडत्य्थः । तद्ाश्रयत्वेन तस्योदेयत्वान्न 
तेन वा रणामिति भावः । अतएव पुष्पेभ्यः स्पृहयतीत्यादौ नेति स्फु 
सीमविष्यत्यग्र सूते विशिष्ठस्येद्ं फं न तमपः । पयोग्न्युभयव्यावन्तै- 
केकप्रकषस्य दुवघत्वात्तस्य तदुक्तमिति स्ुच्यन्नाद पयसोदनभिति । 
पञ्चक प्रातिपदिकाथपक्ष आहो मयति । नच कच्चुरुदेदयं कर्मत्येवास्तु 
किमीप्लितग्रहणनत्याद्ययेनाह न चति । क्वेति । सामान्ये नपुंसकं 
द प्सितेत्यादेः क्रियारच्दत्वेन विवक्चा छव्धेतिभावः | यद्यपि धात्व. 
थव्यापाररनिष्ठजनकवानिरूपितजन्यताश्रयत्वं फर्त्वमिति भाचोकतं 
तथापि पिषयतादीनामजन्यतस्वमते विषयतायास्तत्वनिर्वाहायाह क 
प्राति । सादिना चच्क्रचुकपाककमकोत्पत्यचुकरूखयत्नस्त्वत्कत्तंक 
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( (क यायाः क्मत्वक्ाक्तिमानथेः। कमेणी ति सृच्रस्वरसात् । 
एवं सवाबिमक्तीनां तत्तत्कारकशक्तिमद्धमिं बोधकत्वं 
बोध्यम् । तच्च प्क्रत्थथा विशोषणम् | विशेष्यं धात्व- 
थस्तच्छक्तिनिरूपकत्वस बन्धेन । एवंच दरिं मजति 
इत्यादौ हरिरूपं यत्कमे तन्निशा क्ति निरूपक प्रीत्यनु- 
कूलो व्यपारं इति बोधः | पात्यनुकद्ू्लो व्यापारश्च 
अजरथेः | । 

यत्त॒ फलाञ्रयः कमं तन्न फलस्य धातुना लाभा- 
[ (त ९ © 

दाश्रयो दितीाथस्तच्न पक्रुत्यर्थो विदचोषबणमापेयतया 

इत्याद्यथकस्य देवदत्तः पचति करोषीत्यादेः सभ्रहः। 
देत॒मतीतिसू्रमाष्यसिद्धां तमाह प्रधानेति । पक्त्वोदनो भुज्यत 

इतिवद् भ्राचीनमतखडनायाह कमेणीति । सूञेति अन्यथा कमेत्वे 
इत्येव वदेत् । तत्रच कमत्वश्चाक्तेमति च । सामान्ये कीवतया आह् 
विहष्यमिति पतेन पृ्वविरुद्धमिदमित्यपास्तं । अमेदस्यातस्वादाह 
रूपमिति नय परीवेस्यादि कस्यार्थाऽत आह प्रीत्येति । 

दीक्षितभूषणङृदादिमत खण्डयति यास्व ति। तत्न तयोमेध्ये । तत्र 
द्वितीयाथौश्रये । नलु कथ तस्य तच्वं गुखभुतत्वान्नच गुखण्यपिं 
तत्वं निरूपितमिति वाच्यं } एवमपि निरूपकमेदेन सम्बधिमेदेन च 
सा यिन्ना अन्यथा चराश्रयताददे्रहे पराश्चयताददिश्रहापात्तयसेतेश्च- 
किथ्रहासौकर्यात् । अतएव तस्य नाखण्डोपाधित्वमत आहाखण्डो- 

चेति तदादिन्यायेनेतिमावः । यन्तु आश्रयत्वं शक्यं अखण्डापाधि- 
रूपमाश्रयतात्वं च राक्यतावच्छेदक तञ शक्यतावच्छेदकेपि श्च- 

किरदाकयस्येव वावच्छेदकत्वमित्यन्यत् । तस्य च निरूपकतया 
करेडन्वयः 1 ह रिदव्याश्चयतानिरूपकषरीच्यचुद्कखेत्यादिक्रमेण बोधः । 

आश्रयस्य शक्यत्वे आधयत्वस्य त्तसगेत्वमुपेयं । तथाच तंडखः 

पचतीत्थतोपि बोधापत्तिः। 
नच दवितीयासमभिन्याहारस्तादशबोधे कारणं प्रथमायाः क्षै 

त्वे हाक्तिथमदश्षायां ततोपि तथा बोघेन व्यथिचारादिति प्राञ्च 
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फलं विद्दोहयमाश्रयत्वं कचाक्यतावच्छदकमखण्डोषा- 
धिरूपलाश्चधतात्वं का तदन्ुगयकम्। आाश्चयत्वस्य 
निरूपकतया फङेऽन्वय इति तु न युक्तम् , कभेणि इति 
सुच्स्वरस मङ्गत् । नचापेयत्वश्य संसगत्वाङ्गीकारे 
तण्डुलः पचततीत्यतोऽपि बोधा पत्तिरिति वाच्यम् । 
विभक्तयथमद्रारीद्त्य प्रातिपदिकाथेधात्वथयोः सा 

देदेनान्वयाव्युत्पन्तः । अन्यथा कभेताससगेकबो- 
धस्याप्यापत्तिरिति तन्न । सप्तमी वचम्यो कारकमध्ये 
इत्यच्च कारककाव्दस्य शाक्तिपरत्वेन दाक्तिराक्तिभतो- 
ञ्चा मेदेन शक्तिमत एव द्वितीयादयथताया माष्यादि- 
सभतत्वातं । 

किच अथी राब्दानां प्रब््तिरिति भाष्यसंमतसु 
ख्यपन्ते संज्ञाराष्दैरारो पिलस्वप्रघ िनिनित्तवोधो य- 
था डित्थादिपदैः प्रबेपूवडित्थादिशुणारोपेण तत्त ड़ड- 
त्थादिबोध इति ऋष्षसचे केथटे स्पष्टम । ठवचाव्र- 
त्यसंज्ञाराखेस्तत्तत्पघ्रतिनिभिन्तद्ाक्तेः संज्िनि बो- 
धनमेवो चितम् । उददेहेयतावच्छेदकम्यैव तत्तत्संज्ञा- 
छराब्द्पृत्तिनि भित्तत्वे फलाश्चयत्वात्कमेत्व मित्यादि 
घ्यवहारासंगत्यापत्तेः । नचास्य तन्वात्कमेसंज्ञेत्य्थः। 
लक्षणापत्तेः । सन्ञामजानतामपि तथा व्यवहारा | 
च्रयीपन्ते कमा दिराब्दानःं पदपव॒त्तिनिमित्तकत्वाभः- 
वेन तड्न्तरत्वप्रत्ययेन पदानभिधानाच । अनादित्वा- 

देथ्थो्रयनवकदतेेक नणय 

स्तन्मतं खण्डयति आश्नयत्वेति । तदुक्तं दोषमुद्धरति नचेति। 
[७१ 1. क्ष ^ क दो्षातस्माह किञ्चति । तस्येव आश्रयत्वस्य । नन्वादौ तत्रह्यक्तेर 
ज्ञानात्कथं राक्ति्रहोऽत आहानादित्वादिति । अथसंक्ञेकवाकय 
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व्यवहारस्य पूवपूर्वव्यवहारेण क्म दिषदानां तन्तच्छ- 
तमति ग्रहः। 

केचित्तु घुडधिरादेलित्यादावप्येषमेव । तन्तत्पवरत्ति 
निमित्तं च काचिद्वास्तवं काचिदारोपितपित्यपि व्यव- 
हारता निर्णेयम् । यच्च रिघुमादिषु पच्रत्तिनिभिन्त- 
ज्ञानासं पवस्तन्न पदप्रकारक एव बोधो नखपदादावि- 
वेति पाहः । 

किंचाश्रयत्वस्यातिप्रसक्छत्वान्न तच्छक्यतावच्छे- 
द्कषुषचितम् | नच फलनिरूपितत्वा शिष्ट माश्रयत्व त- 
था। तदपेणावच्छेद्कत्वे गारवाव। वेङ्कण्ठमध्यास्तें इत्य। 
दौ तदभावेन तस्य न्यूनघ्रत्तितिया दितीचाक् क्यतावच्छ 
द् कत्वानाचत्याच। तत्र शुद्धाश्चयत्वस्य चाक्यत्वेऽभा- 
द्नानाथत्वापत्तिः । हरिपदात्तस्य लछामेऽपि चाक्तम- 
त्वेनाखामान्न दाषः । कमांदिपदवन्वेन शाक्यत्वे तु 

7 ष्णी री 

तया । श्ब्दसंज्ञास्थरेपि नारायणाद्यक्तिमाह केचित्विति ! एवमेव 
सनज्ञाश्ाखेः सक्षु तत्तन्थ्रज्त्िने मेत्तवाघनमेव । पवेत विशेषमाह 
तदिति ! कचित् च्ुध्याद्ःवधेते रूपं । कचित् गुणाद । नु अवापक् 
कि पद प्रचुत्तिनिमित्तत्वाभाव पव नेत्याह येति! तस्य सत्वेष्याह् 
ज्ञानेति अस्यावद्यकत्व खोकेपीत्याह नटेति । केचिदित्यरूचिबोज 
त॒ इध्यादौ नतथेतीदं तु बोध्यमित्यादिना भराशुक्तमेवेति तदुक्तय 
सगतिमाह किचेवि } यद्यपि तेन रूपणाचचुगमात्तञ शक्ति्महसोकयं 
तथापि आदहातीति तद् आश्रयत्व इम दाष परिहरति नचेति । 

पवमनतिभ्रसक्त्वेपि न्यूनड्त्तित्वात्तस्य तत्वमञुचितमेव । अन्यूना- 

नति रिक्तवुत्तिधमेस्येव तत्वांगीकासददिति दाषांतरमाह वेङुण्ठमिति 
पएखनिरूपितत्वविश्िष्टाश्रयत्वामावेनेत्थथेः । यस्य शाक्यते इति 
प्रकारत इति सेषः! शकयतावच्छदक इत्यर्थो चा । तृतीया्थस्य 
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गौरवम् । आक्रत्यधिकरणसेत्या शाक्तिरेव वाच्येत्य- 
न्थदेततं _ 

परे तु क्मस्वादिदाक्तिमान् तद्गतं विश्ोषणत 
क्ियाक्ारकभाचः सम्बन्धश्च दितीवाथः । तदद्या 

वा प्रातिपदिकाथं एव हि नानाद्यक्तियागात्कमादि- 
शाञ्दवाच्य इति स एव वििष्टराक्तियुच्छा विम- 

कत्यन्तवाच्य इति प्रास्यस्थ श्र इति सचे कयटा- 

त्तेः ! विभक्त्यन्तरवाच्य इति पाठेऽपि प्रथमाति 
~ [कण् क (१ € क@= = क 

रिच्छवि मक्त्यन्तवाच्य इत्येवाथः | अथादिनक्तिवि- 

सम्बन्धित्वेन प्विवक्चया षषठीवा । 

नञ कमैत्वश्क्तिमानपि न शक्योऽन्यलभ्यत्वादत अह हरीति) 

सकङसश्रहाय स्तमावितप्राचोक्तप्रकारंतर खण्डयति कमादीति। 

आश्रयस्य कर्मत्वादिश्चक्तिमतों वेति भवः । नन्ववमारृत्यथिकसरण 

विरोधः । उक्तविभक्तीनां तत्तच्छक्तिश्चति प्रागुक्तवियोचश्चात आहा- 
छत्येति । कमोदिपदनां च शकतिवाचकत्वमेव सप्तमी प्रचस्यावि 

त्य्च कारकपदस्य शाक्तिपरत्वात् शक्तिशक्तिमतोरभेदाद्युष्मट्समाना- 

धिक्ररणे इत्यपि नानुपपन्न । अनभिहिते इत्यस्य तचच्छत्तयनभि- 

धाने इत्येवार्थः । जात्या व्यत््याक्चिपवत्तया स्वाश्रयनव्यक्याक्चेपः। 
तत्धकार्कश्रत्तित्रहस्य तद्धिदिष्टविषयकोपरस्थितित्वं काथेतावच्छे- 

दकं वा अभेदाद्धा आश्चयवोधः। एवंच तिङ्ुतोराप तत्रैव काक्ति- 
रस्तु स्पष्टे चदं सावधातुके यमिति सूत्र कैयरः। तथा च तत्तदाश- 

यकमभिति न विसयेध इति भत्विः। 
इदमपि प्राचामद्ुसेधनोक्तमिति सूचयन् सिद्धातमाह-परेत्विति 

तत्रादौ भायुक्तमाह~कमेत्वादीतिविद्ेषमाह~तद्रतमिति । भागतः 

दलु्किस्तु अचुपयोगात् । अथेःन्वाच्यः । अयमपि न सिद्धान्त 
इति दुचयननाह-ततूदयषर्योवेति। तज्नोभयसाधारणमाये मानमाह 
्रप्तीति । नु पाडठान्लरे वाचकत्वस्येव खामोऽतञद-विभक्तयत- 

अर्तरेति । अन्तर शब्द् स्यान्यायेतवे तदुक्तिरेव मानमित्याहा- 

नप, 
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परिणामा मविष्यतीति नाष्यसुषादाय विमक्ति- 
चाब्देन विभक्त्थन्लाथे उच्यते इच्युपक्रषात् । क्ट 

शिता भवतीत्यत्र कियाक्ारकयोरमिसखम्बन्धस्य दि. 
तीथा वाचिक भवतीति सम्थसुन्नमाष्याच्च। 

[^ 

यत्त केथटेनाक्तं अ्राभिसम्बन्धपदेन चााक्तरे 
चोच्यते तथोरभिसम्बन्धानेमित्तत्वादिति तन्न! रा- 
ज्ञः पुरूष इत्यत्र राजा विक्षणं पुरुषा विशेष्यस्तयो- 
रभिसस्बन्धस्य षष चाचिक्रा, तथा कष्टं न्नित इति 
कियाकारकयोरित्यादि सदर्भणषष्ावदस्या अपि सं 
वन्धवाचकत्वस्येव प्रतीतेः! माष्यस्थसम्बन्धपद्स्य 
सखाच्णिकत्वे मग्नाभावाच | क्रियात्वकारकत्वसब्युहः 

खस्बन्ध इति तद्भःव्यार्थः। जदसमानाप्येकरणति- 
रोषणत्वक्ञान एव सम्बन्धाकाङ्कति तदपि दितीया- 
वाच्यं | विरोषणत्व च दाक्तिमत्व एवेति सादे त- 

दाच्या। 

यदिति । आये तृतीयां मानमाह कटमिति । इत्ति इत्यज तत्स. 
बन्धस्वरूप भमाष्याभिमत तद्वदाह- क्ियात्वेति । प्रागुक्तदेनोराह 
समूह् इति । ननूक्तमाष्यात्तावत एव खास इति आद्योर्निमुरुत्व 
मरतो द्वितीये युक्तिमाह भेदेपि । अभेदस्थखनिरास्मथेमिद् सम्बन्धे- 
ति तद्धल्ेषत्यधेः । तदपि विक्चेषणत्र चति। अपिना तद्भतः 
सश्रहः ननु तस्य विश्चष्यत्वमेवत्थं सति स्यादतञगह शक्तेश्चेति । 
नन्वेवमपि पक्षान्तर दोषपवात आहकारकेति । अन्न इष्टान्तमाह 
सख्यावदिनि नकेवले टष्रान्नमाजमपितु वाचनिकोप्ययमथै इत्याह 
सत्वति ! नु तस्ाधान्येपि न सन्वप्रघानताहानिरत आह~-विभ- 
पत्य्थशभ्चेति । तदेवाह तत्र हीत । अखत्वेति- तादराव्यया्थै 
स्येति भावः ¦ 

१५२ 
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चाक्तेख पश्चकः प्रातिषदिकाे इति पक्षे विमति 
श्योत्यततया विद्धाषणत्वसुचितम् । कारकस्य विम- 
कत्यथत्वपक्षेऽपि तथैव संख्यावत् । सत्वप्रधानानी- 
ति निसकाच ¦ वि मकत्य्थखासत्वभृत इति तडित- 
ओति सते भाष्ये स्पष्टन् । तचत्र हि तविमक्त्यथप्रधा- 
नाज्ययस्थ विभक्त्थर्थप्रधानत्वाद सत्व भ्रुतलवसुक्म् । 
विशषणभरतत्वेऽपि कम इरीतिवत् हरिकमकेत्यप्यु्े 
खवः । कमनदशाब्दस्य समास्वदकस्य सज्ञाराब्दत्वन तज्ञ 

वि्ाष्यविक्तषण नावे कामचारात् काण्डे इत्या दि वि. 
मक्त्यर्थप्रधानतत्वोक्तिस्तु तदथेसम्बन्ये प्रक्रत्यर्भस्य भर. 
कारक्रत्वमाञ्रेणः सस्गमानेन सखसमविदष्योभय- 
निदूपितत्वस्य प्रकारतायां स्वीकारात् ¦ अतण्वाने- 
कभन्धपदायं इति सुच्भ्राष्ये विभक्त्यर्थ पक्रम्य त- 
च दि .सवंपात्पदं वतते*इत्युक्तम् । 

नन्वेवं हरिकमंक नि प्रसिद्धवाधाच्छेदापत्तिरत आहूविक्ेषणेति 
हाक्तेरित्यादिः । उख इत्यनेन आचुपृर्वीमाज्मेदो नत्वर्थयेद् इति 
सूचितम् । तत्र मानमाह कर्मंति । अनति प्रसङ्ञायाह- हरीति । 
सुङ्ञस्यनेन क्रियान्यव्छेदः । तत्न तेन समासे! नन्ववं कांड 
इत्यादेर्विमक्तयर्थप्रधानत्वततरैव भाष्योक्तं बिरुध्येतात आहु-कांड 
इति । स्वधे क्िय(कारकमावरूपे । मात्रपदेन शहाक्तिधाघान्यनि 
रासः। नलु धरकारताया विरोष्यत्ानिरूपितस्वमेवेत्ति सूचितं । 
अचर मानमाहातपएवेति । तच (?)तकारदेवेत्यथैः । विसच्त्यथमिति । 
अथवा विभक्त्यथाभभधीयते इत्यस्य समथनायतिमावः ¦ भाष्यमाह 
तत्रहि । पदन प्रकटय था पसजनक्छधपत्ययाथः सवधरूपाऽभधायत 
इतिके्छ्यथस्येच प्राधान्यादन्यप्रदाथपदेन ग्रहणं सर्वपश्चादित्यन्न 
भाष्यकारवुचनप्रासाण्याद्व्ययेनापि षष्ठीसमास इति केयरः । 
पूरणगुणेत्यज्राव्ययहञाब्देन छदव्ययमेच गद्यत इति गुरुचरणाः । 
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अच ग्रोतकतापच्त एव सुख्यः । वञ्चक भपाात्तेपदिः- 
काथं इति पक्षे ततत्वस्यैवोचितत्वात् । कुस्सिते इति 
पच भाष्येऽपि । 
स्वाधमनभिघाय ङन्दो निरपेक्षो द्रव्यमाह खम्वेतं | 
सभ्वेतस्य च वचने छिङ् सख्यां विभक्ति च॥ 
अमिधश्य तान् विशोचानपेक्षमाणश्च कूस्स्नमात्मानं। 
पियकुत्सनादिषु ततः प्रवततेऽसौ विभक्टन्तः ॥ 

इत्यनेन पञ्चकं प्रातिपदिका्थं इत्यवाक्तम् । सप- 
च्र॒ स्वार्थासिघायकशाब्दस्यैवामेधानकतैत्वप्रतीतेः 
कभेणि द्वितीया द्येकयोस्लिादीनां नाष्ये नियमत्वं 
युज्यते । तदुक्तं बहुष्विति खच्भाप्ये पो. विदोषे- 
ण प्रातिपदिकभाच्राद्धिधीयन्ते इति । केयटेन च 

च्तत इत्यस्यास्येति शेषः । सिद्धल्तमध्येऽपि स्तिद्धानसुपपादधिवु- 
मादहात्रेति अनयोमैध्ये इत्यथः । 

सिद्धांवपक्चेणादह पेचकमिति भाष्यमप्यत् मानमित्याह कुत्सित 
इतीति । अस्योक्तमित्यत्रन्वयः। आ्यद्धयेन निरपेक्नो निमिन्तंत्तर- 
निरपेक्षः शाब्दः स्वार्थं प्रदत्तिनिभित्तमभिधाय समवेतं तत्संबद्धं 
व्यभाह समवेतस्य दव्यस्याभिधाने सति लिङ वचन सख्यां ति- 

भस्ि कारकं त्वाह तानेतान्विराषान् छिगादीनाममिधाय स्वाथौ- 
दिपचकष्त्तं कत्सनमात्मानमपेक्चमाणः छ्न्दः पियङ्कुत्सनादिषु वि. 
भक्त्यतः पुनः सतु वत्तते इत्यर्थः । अनेन अथवेत्युपक्रम्योक्तेन 
ग्रथन । नञ्च कथं ततस्तछ्छाभोऽत आह सवेत्रेति । दव्या विषये इव्यथः 

समानेचिक्तः । खत्वादिति भावः। 

भाष्यान्तरमप्याह कर्मणीति । भाष्ये वडघु चहुवचनभित्यादि- 
स्रस्थ । (नदा हि यतखात्पक्चे) एवस्रुपपादने मानमाह-तदुक्तमिति 
कैयटेन चेति । पएतदश्रमं यद्यप्यविक्लेषेण विधीयन्ते इति भाष्य 
्रतीकमुपादाय सखपस्तावत्स्वाथं विधीयमानाः स्वाथेद्रव्यलिङ्ग 
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स्थष्टमेवोक्तम् । अतएव द्वि राजेत्यादौ पातिपदि. 
कमाचात्सवंबोधः सङ्गच्छते | छष्ठस्मरण तु रोपमः- 
जानतोऽ सम्भवि) एकरवष्चे प्रत्यथलक्षणकायं लो- 
पलं वदता माष्यकरता तिरस्कृतं च । अर्तएव की- 
तात्करणपुवाङेति सते गवाक्रीतेयन्नतिपसङ्गमा- 
छराङ् विमक्त्या उयवधानाच्नत्युक्तम् । अन्यथा विमन- 

कत्यन्तस्पैव कर णवा चकत्वेन तद् सङ्तिः स्पद्ेषे । 
सम्बन्धस्तु वाच्य एव । अतएव प्रकारीभतवि- 

भक्त्यभसम्बन्धेन नामाथधात्वथयोरन्वय हति चरु. 
दाः । हरिकमेकपीतीत्यादिक्तमेण बोधः परकारीमूनो 
विगच्छयर्थः कमत्वादिशक्तिसूतद्धटितेन क्िथात्वका- 
रकलत्वससूहरूपसम्बन्धेन तथारन्वय इति च्रद्धोः 
स्यथः । पकारीमूतस्थापि सम्बन्धचटकत्वं दृष्टम् 
राज्ञः स्वाभित्यादौ । अतव घवटमिव्येतावन्माजोक्तौ 
क्रिधाविच्रषानिक्ञासरा ॥ त्रापि वाक्यैकदशन्यायेन 
चटकभिकेत्येव बोधः । 

संख्याकमे रष्चणः पचकः प्राति पादकाथे इति दशोने संख्यायां सिद्धा 
इति तेनोक्तं 1 उक्तं द्रढयति । अतपएवति । तत्पक्नस्यांगीकारदेव- 
स्यथः ' परोक्तिखडनं दाद्याय स्मरति नकेवरुं तावन्मात्र कितु 

च, भ 

दु्टमपात्याहेकाते । सरूपतात्यथः । दाषातरमपि परागुक्तं] अत व 
योातकतापक्षस्य भुख्यत्वादेच । उक्ासद्धास्यकद्शिनः पस्य 

५ ® (न. वहु वीहिरितितद्धावः। 

सिद्धांतस्तु करणादिति वाच्ये पूवेपदादयुच्रत्तप्रतिपदिकशूपा- 
> @~ 4 

न्यधद््था कयकवकच्ाचपुचदब्द्न वडुनाद्{रत तत्र नचा(तप्रसम मनः 

चछ एक्तात्यस्य [सद्धश्चत बाध्य । अन्वथा बाद्कस्व | उक्त यात 
क [क (भ्ये 

कऋत्वेद्ुमयनदूपत् तूतयानङूपतःमत्याह् + सवेधास्त्वति | [च्यटह. 



[क् 

कङाटाकासहितायां टघुपञ्जृषायां १६३१३ 

यदातु प्रातिपदिकाथे इतराविङाषगत्वेनैव ति 
वाक्षितः शाक्त्चतद भेदेनेव विवलितं तदाघटः कर्ते 
त्याद्येव । यदा शक्िर्भेदेन विबाद्चितातदा द्वितीयाद् 
यः स्पष्ट चेदं षष्टीरोषे इति सत्रे भाष्ये । तदक्तम्-- 

स्वहाब्दुर् नधान तु ख धल नाभयधघायत। 

वि मक्तयादिभिरेवास उपकारः प्रतीयते इति ॥ 
स॒ धमःचछाक्तरूपः वि नक्तःयाभिरित्यादिनतरे- 

त्याद्यव्ययग्रहणं | दधि तिष्ठति इत्यादौ प्रतिषफदि- 

कारकभावरूप इत्यथैः) तस्य धकारतया अभानात् तदेवाहात पवाति | 
तस्थवाच्यत्वादवेत्य्थैः । पूवे बोध्ातुक्तत्वादाह हरीति कमं हरिकिम- 
कप्रीतीत्याद्यथेः । नयु यस्य प्रकारत्वं नससंबधो यश्य सः नस 
पकार ईनि विस्द्धेवेयमत आह भक्रारीति । त्यथः ततृधोषः। 
प्रत्येकं तस्यासत्वादाह समूहति । नञ भरका्सभूनस्य संवंधधरक- 
त्वमपि विरुद्धमत आह् धक्रेति अतव तेन संवघनान्वयादेव । अन्य- 
था तदसंगति" स्पष्टैव । ननूत्थापकाभावात्कथं सा ऽनमाह तजा- 
पत्ति सिद्धांठमतेनाह वाक्थेकेति तथाच तयो निंत्यसंवंेन तदुत्थापकं 
सामान्यज्ञानमस्त्येजनि भावः| 

विक्षेषमाह यद्ास्ितिं । घात्वथेनिष्टविशेष्यता उपजायते तत्- 
छलाश्चाख्याः प्रादुभेवाति कत्ता कर्मत्यादि । ताश्च पुनर्विमक्तीनामु 
त्पत्तौ कद्चिश्जिमित्तत्वेनोपादाीयते कदाचिन्न यदा व्यभिचरति 
प्रात्तिपादिकाथ तद् आद्यं.यद्ा हि न व्यभिचरंनि आख्याभूता पव 
तदा भवनि कमे करणभित्यादीत्युक्त । तज्रल्य केयटमुरं हरिमाह 
तदुक्तमिनि स्वश्ब्देः कमादिशब्देः । नामीति । सामन्यतोविद्रोषतों 
वा पृथक् नाधिध्चायत इत्यथः! फरुश्चयत्वाद्दिनैव तते बोधा 

दिति मावः । अत्रकमादिशब्दै नाभिधीयते इत्युक्त्या कृदंते स्रज 
तद नभिधानमिति लभ्यते । नहि कतकमेश्चब्दयोः कथिद्धिरोषः | 
उभयन्नापि कमणि प्रययात्। ग्रहणं चेति आदेद्ब्द आश्रयकवाचीति | 
उद्ोतस्तु प्राचामुसोधीति बोध्यं । प्रातीति स्वप्ररृत्यथस्येत्य्थः ¦ 
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कग्रहणं च । उपकारक्ाब्दोऽकआवयजन्तत्वेन प्रातिष- 
दिकार्थस्य स्वविद्योन विचिष्ठद्रन्यताचकानि नतूद्भू- 
कार्ककच्ाक्तिप्रतिपादक्ानि इति गातिकारकापपद्ा- 

दिति सुते भाष्यकैयटयोः स्पष्टम् । 
अनभिहितखश्र तु अलद्भरतश्ाक्तिककमादिग्र- 

हमै नेत्येतत्तात्पयंकमेव । तिडोक्तावपि वटोऽस्ती- 

त्थादौ भरातिपाद्कस्योद्मुतक्ादिशक्तावघ्त्तेः । 

वि्नोषणेति । ईइतरेत्यादि किं परमकारक कृतेपि तचा प्राप्रोति पः- 
तद्पि कारकं एवे तर्हिचे्रस्य कारकं इदमप्युदाहरणं ¦ परमं कारकं 
परमकारकमिति नेनद्धि कारकं कारकविशेषणमेतत् यावत् ब्रूया- 
त्पक्ृष कारकमिति तावदे तत्परमं कारकमितीष्युक्तं । यथा संप्रद्ा- 
नादयः राब्दा न क्रारकरूपतां प्रतिपादयति तथा कारकशब्दोपि 
इति क्दता हि क्रियायोग्यताविशिष्ठद्रव्यवाचिनो नतूद् भूतां कारः 

कतां प्रतिपादयन्ति परममित्येतश्न करति क्रियां विशेषणं यतः 
कर्मकारकमेतत्स्याद पितु द्रव्यविशेषण तथाचसरमानाधिकरणसमाः 
स उपपद्यते इत्ति च कैयटस्तज् 

नन्वेवमन भिहित इति सुतर व्यथं अतञहानभीति । मेवेति 
तथा त द्विषये प्रा्तिपादिकस्योद्भूततच्छक्तो इत्यभाव इति उद्भूते 
कमणि वतैमानात् द्विवीयत्यथैः सूरस्य फएकितः) एवंच तिङ्कृत- 
{द्तसमासरायवान इत्यस्याप तरुक्सयात्या काधनावषये तन्त 

चछ क्यावदोन न भानमिति विभक्तयप्रसाक्तिरिति । ननु पंचकपक्चे 
च प्रातिपदिकेनोक्तेपि क्मत्वादौो यथा द्वितीया भवति तथा 
क्रियते कट इत्यादौ विङदिभिरूकीपि तेयं दुर्वारा विभक्तीनां 
द्योतकत्वन तत्समसिव्यादहारं विना प्रातिपदिकमात्रस्य तद्वोधक- 
त्वात् प्र॒ चिना जयतेः प्रङष्टजयाबोधकत्ववत् । किच दायी 
समासस्येति सूत्रभाष्योक्तेन द्धिवेद्धं सखुवद्धं भवतति न्यायेनोक्ताथै- 
प्रयोगोपि स्यादत आह तिङाद्युक्तावपीत्य्थैः । ननूदुभूतत्वं तद्त् 
घ्राप्यस्त्येषव तुद्यन्वाद्न आह शक्ता्िति । तद्धेपेति -शाक्तावचुद्भूतत्व 
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चक्तावुभ्दूतत्व च सवच्र प्रतीयमानप्रात्तिपादकाद्ेदे 
प्रतीयमानत्वं तदे परीत्ये निमित्तं चाकाङ्क्तादि प्रति 
पाद्यत्व तत्समानाधिकरणत्वं च। तदुक्तमधिहितः 
सांथोाऽन्तभ्रूनः प्रातिपाद्काथंः सम्पन्न इनि । अन्तभै 
तत्व भेद्नापरलतीयमानत्वभेव । प्रथमापि विद्षणत्व- 
बोधिका † अस्तिक्रियायाः सवत्र सत्त्वात् । अतएव 
प्रथमायाः कारकाेमाक्तत्वन्यवहारो भाष्ये इत्याहः 

कारकान्वययोग्य्रिया च धात्ूपस्थितैव नतु 
तद्धिताद्युपस्थिना । स्प वेद् कतेकमणोरिति सूत्रे 
भाष्ये । अतएव कातेन क्रीत इत्यथककात्थपदो पान्त 
क्रियायां न केारकान्वयः ¦ चात्यो देवदत्तनेत्यारि। 

इत्यथः । तदुक्तमिति अनेकमित्यत्र भाष्य इति भावः । चिच्रगुरित्यत्र 
षष्ठचथस्य नियमेन मानात् षष्ठी प्राप्नोतीत्याद्कायामादामीति। 
सपन्न इतीत्यस्य प्रथमेतीतिल्चेषः । अभिहित इति अनेनाशेषत्व- 
रूप षष्ठधप्रा्िबीजमुक्तं अतभुतइत्यनेन चिच्ग्वादौ सवधस्यैव 

क क 

प्रच्त्तानामत्तत्वन भत्वद्काथपदन व्रहुणयाग्यनाक्तति बाच्य। 

ननु तज सदेनाध्रतीत्या प्रथमास्थल को विभक्तयर्योऽतञाह प्रथ- 
मपीति आचस्यासंभवादाह विशेषणेति । नन्वेव क्रियागून्ये कथ- 
मत आहास्तीति अनण्व तङ््खनाधिकरणेप्रथमेति वार्तिक संगच्छते 
अस्तिभचतीपर इति भाष्य च । अनपव - तस्याः स्व॑र सत्वादेव 
भाष्ये द्वितीयपादादो विरेषमाह -कारकति । तदृन्वययोग्यताव- 
ऊेदकरूपण साध्यत्वेन ततत एवो पस्थितेरिनि मावः । एवन्यवङयमाह 
नस्वित । आदिना अतपवतद्योमे न कमादिसक्ञा हिरुगादिसमासश्च 
स्परछठाभिति । तचहि तिक्र कतोये कतृकर्मणी तत्रैव यथा स्यत्तद्धि- 
तस्यये कवृक्मणी तच्र माभूदित्युक्तम्। अतएवःतेन रूपेण तत्र कया- 
देरभानादव । तमेवाह शव्यहति। नन्वेवं भाष्यप्रयोगविसेधोऽतः 
आदहाधिकेति । क्रियायोगामावेन कन्तुः कतत्वाभावे जनकत्वरूष- 
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अधिका खारी द्रोगनेत्यत्च तु हेतुत्लीया | विषश्र 

श्रोऽपि सवध्यं स्वयं छन्तुमसांप्रत मित्यत्र तु पुनः सा- 

धुत्वाय इष्यते ईत्यध्याहारएवदयकत्वेन तन कमण 

उक्तत्वेन न दोषः । विषनवरश्चोऽपि सवध्यं स्वय छत्त॒मि 
हते इति यत्तद्सां प्रतमन्याय्यामेत्वथः | ताद रच्छाया 
अन्याय्यत्वं च तद्धिषयस्याव्यन्नाय्यत्वन^। एवच 

इच्छार्थेषु इति तुश्ुन् । अखं नारद हदबोधीत्याद् नारद् 

इतत हणायन्ञानाकारानुकरण नारद् इत्यतच्छ 

व्दाभिरुभ्यमानाकारो बोध इत्यथ इति प्रधमान्तस्या- 

प्रातिषादिकात्वान्न दितीयेत्यन्यच्र विस्तरः । 

हेतव्वखत्वात् । नन्वेवं लिषेर्यादो दोषोऽत आह॒ विषति । परमते- 

नाहेरयध्येति । अन्यथा क्रियाथंक्रियोपपदत्वाभावाच्छकादियोगा. 

भावाश्च नं स स्यादेति भावः 

यद्यपि सखाप्रतथितीदानिभमित्यथेकममरे उक्तं तथापि निपाताना- 
भनेकार्थत्वादाहान्याय्यमिति । ननु नेयाः स्वतोऽन्याय्यत्व मतओह 
तादशेकेति । यन्तु युज्यत हत्यध्याहारान्नदोषः साप्रतं इदानी । अस. 

मर्थसमासः इदानीमेव संवर्ध्यदानीमेव च्ेदनमयुकतभमित्यथं इति 
तदसदिति भ्वनयन्नाहैवं चेति । तदध्याहारे चेत्यर्थः अन्यन्नाप्वे 
माहामुमिति सच शब्दा विमक्तयंत इत्याह प्रथमरेति। अतएवाधिहरी.- 
त्यादौ सलभासः पतेन क्वच्विन्निपाते नाप्यभिधानपिति सकलश्रथ- 
कारोाक्तमपास्त भाष्ये तिङत्यादेः परिगणनताया एव स्पष्ठत्वाख्च । 
तद्चनसामथ्यनापि तत्वकस्पनाया एव युक्तत्वाच्च । अतएव अभ्र 
ओ अप दव्यादौ सप्तमी । किच निपातेनाभिधानेपि प्रातिपदिकादु 
द्भुतत्तच्छकितिमत्वेनैव भानमिति तत्रविभक्रित. सुलभा राब्दशकिति 
स्वभावाद् स्येवार्थस्य योतको पिर्भिपातः। अतएव परिगणनपरत्या- 
ख्यानस्पन दाषः । तत्सत्व तच्छ ताद्युद्ाहस्ण तु जपगवाख्चज्रयुर 

ति नतु जसः । प्राप्तानंद इति । पतेन तथा सकटश्रथकारोक्तत्रपास्तं 
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तण्डुलानोदनं पचतीत्यत्न विङ्कदनं निबभनं च 
पचेरथेः । तण्डुलान् विद्कदयन्नोदनं निर्वतथति इत्यर्थ 
इत्यतैदेव दयोःकमैत्वम् । तण्डलानामोदनं पचती- 
त्यादौ विकारयोगे षष्ठी निवतनेच पाकस्य करणत्वं 
तण्ड्लविकारमोदनं पाकेन निवेतयदीत्यथेः । चोषष- 
छयन्ताथेडय स्वान्वययोग्यनामाथसमनिन्यादहारे तेनै. 
चान्वय इति ध्युत्पत्तेनं तद्थस्य किंयान्वय इति कतु 
सीप्सितति सूने भाष्ये स्पष्टम् | काष्ठ मस्म कराता- 
त्यादौ विक्त्यवुक्ूरन्यापारनिवतने-्धात्वर्थो न्वयः 
प्राग्वत् । अच्च प्रघानकमणि लछादयः। 

प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाह्रद्रैकमणाम् ॥ 

वस्तुतस्तयोरपि न प्रव्युद्ाहरणत वमित्यन्यत्र स्पष्टानि तःप्रत्था- 
खयानयपक्ष पव ज्यायानितिबोध्यं तद्!हत्यन्यरेति । उद्योता- 
दावित्यथंः | 

नच्वेव तण्डुलानोदनं पचतीति कथ प्रसिद्धाय ऽनेनोभयच् क्म- 
त्वाप्रपिः भाष्ये दुहियाचिरूघवप्रङिभेश्चिचिन्र्लासमेक अक्थत- 
चद्यस्याप्यग्रात्ेरतञहतंडइखानिति । पएवेनाकथितयित्यस्य उयवङे. 
द्ः! पव द्ययैत्वमन्यत्रापीत्याहतदुखाना मिति विश्चेषम)ह् विक्छारेति । 
नयु क्रियान्वयेऽपि कमत्वादिवक्चायां षष्ठी सूपपादाऽत आह शेषति 
व्थंतस्येति पाटः षष्टधताथस्येति पाठे बहुनीदिबोभ्यः । तदर्थस्य 
हलोषषध्यतार्थस्य । इति उक्तं सवं तज हि व्य्थ्चेव पचिर्विकार्योगे 
घष्रीव्येवोक्तं एवमन्यत्रापीत्याह कामिति । उ क्तक्रमेणाह विङत्येति 
कारु विकारयन् भस्म निवैत्तेयतीत्यथे इत्याहान्वय इति भाष्यमते 
इषलसिद्धिरेषेत्थादपञेति ¦ उभयविषय इत्यधेः ननु विद्धित्याद्यनाश्चय- 
त्वात्कथमोदनाद्ः प्रधानकमेत्वमत राह प्रधानेति व्यापारस्य विश्च 
चणत्यर्थः । अस्यावदयक्रत्वमाद ण्यतेति तत्खुओति कचचेरीति 

क & 

सूेत्यथः । 

१५३ 
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हति भाष्योक्तेः | प्रधानकर्भत्वं च कतृेपरत्ययस- 
मनभिव्यषडार तप्रचानभूनव्यापारधिरषणफलाञ्नयत्वं 
ठवस्तविषये हंटशाप्राधान्यस्यैव ग्राह्यत्वात् | तचो- 
ततोदाहरणयोभिवलमानोद नभस्मनोरेव तच्चि्टफल- 
विदाबणकव्यापारस्येव तत्सून्नस्थनाष्येण काहपाधा- 
न्यस्य प्रतीतेः । तण्डरखू्ये कमेणि छादय हति तु न 
न्यानाँ प्रमाद एव । दुद्ादिषु भाष्यं गणनामावाच। 

नीहक्रुष्व हास्त देशस्यो गावुङ्कलन्यापारानुक्ल- 
व्यापाराथकानामननेव दकमंता । संयोगस्य फकता- 

चच्छेद्कसम्बन्धो म्रामनेष्ठद्ादनलद्खन्यापारथाज।- 
निष्ठः प्रधानन्यापारजन्यषटछाञ्चयत्वार्दजा प्रधानं तच 
खादयः | उक्तभाष्यात् } ततत्र पयसि दध्यानयति सा 

दीक्षिताद्क्ति खंडयत्ति तंड़छेति उक्तं भाष्य्िरोधात्। नञ ददा 
दित्वारायाचदुक्तिस्ता दोषांतरमाह दुहाष्रीति पवमन्यज्नापीत्याह 
नीति यद्यपि वहेः स्कधय्रहणादिपुवेः सोथः नत्वजुदकष्यापारवि- 
शोषः । छषेर्वखात् प्रदणपुकेकंदेक्लांतरध्रापणं हस्तनेयतमोर एवेति 
भेदस्तथापि सामान्यस्य खवेत्राचुस्युतत्वादाहेतरेति । 

वस्तुतस्तु काचिकभिदे न सार्ध्िकं उन्सर्भस्तु नीवह्योः प्राप. 
णार्थत्वं एवहकूपारप्यन्याथेत्वं यथायथं प्रसिद्धमिति नश्ाब्दरज्ञा- 
दिविरोध इतिस्पष्टमन्यभ्रेति बोध्याकतयैनाक्िप्रसमायाह संयोगस्येति 
सनं धअयुयागित्व त्र अजारूपप्रधानकमेणि । उकतति-मधानतीत्य्थः 
नन्वेवं दध्नः प्रधानक्मेत्वेन तत्परामर्णापन्ती मामासकसिद्धातविरा- 
धो.ऽत आह त्ने इति । आयेतदुपं । नन्वेवमपि आआामचत् पय सोपि द्धि. 
तीयापत्तिरत आह दधीति । इदं संयागविद्चेषण तदचुकूखो व्यापारः 
कतैनिष्ठः खण्व धात्वर्थो नतु पूवेवद्यापार दय तथा च कर्मद्वाया क्रि. 
धाधारत्वन्निति भावः घातोरिति पूवान्वयि। नेया इत्यनेनार्ाचः सचि. 
ता अभ्राघात्यपे त्परमश्चेसंभवसूपा । सवेनास्नां प्रधानपरामक्चित्व 
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वेशवदे्यामिक्चाः इत्यन्न दध्यानयनेन पयसः सस्कः- 
मृतयाथंप्ाघान्यमरादाय तच्छब्देन पयसः परामक्लं इति 
मीमांसकम्रन्था नयाः द्धिनिष्ठसंयोगादलुक्कलष्या- 
पारार्भत्वाद्धात्तेः पयसः सप्तमी । 

दुदेरप्यन्तस्थितद्रवद्रव्यवि मागाचुकलव्यापारालु- 
कूरखुढ्या पारा्थ॑त्ञे गां दोग्धि पय इत्य गो पयसोर्- 
भयोरव्यनेन कमत्वम् । गोः कतेव्यापारजन्धफला- 
यत्वात् पयसः तत्प्र्षज्यफलाश्रयत्वात् । गो्बि- 
भागाश्रयत्वेन तु न कमत्वम्। प्योनिषटट वि मागीषैसम्ब- 
न्धस्मैव एखतावच्छेदकनत्वात् । तत्वेनाचुदेरथत्वा- 
च्च | उक्तप्राघान्यं च गोरिति तच छखाद्यः । दवम 
न्येषामपि दुदादीनां जिदण्ड्यादीनां च दिकभेकत्वं। 
वाध्वम् | 

गगः दातं द्ण्डयन्तामिलच्नोच्छं प्रधान्यं गगा- 

स्योत्खर्जिकस्य भाष्यादिसंमतत्वादिति पवमन्य्ापीव्याह दुहे" 
रपीति गोः पयस्त्यजति गवा पयस्त्याजयतीव्याद्यथप्रतीत्वा पयो- 
निष्टविभागायुक्ुरगोनिषठव्यापायादकखुव्यापाराथेकत्वे इत्यथः । 
करम्रेणोपपादर्याति गोषसिति। संवधविशेषनिवेश्चपि माच दोष इत्याह 
तत्वेनेति फश्रयत्वनेत्यर्थः । इदंचावदयकमिति भरागुक्तमे- 
व उक्तेति । परघानेत्यादिना | मोः मेष्रेच । तत्र तत्रैव । अस्यैव दि. 
कर्मकत्वनाकडारवुतरे भाष्ये उक्तं उपसंहरति पवमिति व्यापारद्- 
याथक्रव्वेनेव्यथैः दुहा्दीत्यतह्धणसविज्ञानवड्ुव्रीदहेणायाच्यादेन्रहणं 
दण्ड्यादीत्यादिना चदि. । भाष्या विरोधं वक्तु द्ण्डस्थरे उपपाव्- 
यति गगां इति | 

नन्वेवं भाष्यविसोघोऽत आदोरेद्येति आदिना शाकार्मसि 
चोदित इत्यादि परिग्रहः पएवं सतियथाऽक्राथेतचत्यस्यन वेयथ्यैः 
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गानमिति तयैव खादयः । उदेश्धत्वरूपमायथं प्ाघान्ं 

तु रातस्पेलनुदेदथत्वेनाप्रघानगगानुरोघान्न रता 
घरात्तिरिति न वृद्धिखचस्थमाष्यविरोधः। अश्तमम्बु- 

निषिश्रभन्थे इत्यादयष्यव मेव ॥ 
मासमास्ते इव्यादावास्यादेरास्नादिकरणक्ते व्था- 

चने शतत्तिव्यातिनोसादिनिशठा फलं, भमाखमासनेन 
स्पाप्नोत्तीत्धथः | 

तथान्र स्फुटीभविष्यति ! यकमेकेत्यस्याविधायकत्वस्यान्यत् स्पध 
त्वात्तस्टक्येष्वनेनेव कर्मत्वमाह भासमितिफूखतावरर्छदकसकधो 
मासादिनिष्ठ इति व्याधिरूपपफराश्रत्वन सत्वमित्याह व्याक्तिरि- 

ति ! इत्वर्थं इत्यायथैः । विनिगमनःविरहादाह यद्धा उ्यापनेति कन्तु 

रिति अत पव काङाध्वनोरित्यच 'काराध्वनोः कमेकदिति बार्सिंक 
प्रत्याख्यानाय प्राक्नमरवेत्तत कम यथा कट करोतीत्युक्तं अकथित 
सेत्यन्नत्यस्य अकमक परकुतिकण्यन्तानां कथद्धिकमेकरत्वमिति राका- 
या मुक्तस्य । 

काटभावाध्वगेतव्याः कमेसंज्ञा ह्यकमेणां । 

देदाश्य त्यस्य हिशब्दधरेतत्वेनाविधायकस्य वचनत्वे उक्तवा प्राकृतं 
वेति वदत् इति भावः 

पतेन तत्क्मसन्ञाचिधायकमिति सकठथ्रन्थकारोक्तमपास्तम्; 
नजु एव मपि नासनजन्यत्वं ज्यााविति कथं तत्वमत आहासनेति- 
उभवयथावीत्यस्याद्मवनुषगः । अस्वाचचनत्वमन्यथाप्याहानयेति । 

पश्चद्वयेनेत्यर्थः । तुख्यन्याय।त् बचनत्वे तु तत्कमत्वं न्नस्यात्तथ।. 

च सेष।मपि काछादिक्मणासकमंकत्व तच काटादिकमोप्रधानं दरभ्य- 
कमं तु प्रधाने कालस्य प्रधानस्वेनद्रव्यद्वीरव क्रियाखवन्धात् । शिच 
कटिणपाक्यस्य महा परिमाणस्य बहुं ख्यस्य च चिरेण पाकरोन्यम्या 

चिरेणति दव्यधमपयलोचनया क्रियासु काङयाग इतिख वदहिरगः 

अपिच खाधन संबधे जाते क्रियायाः परिच्छेदक वाह्यकारखाकक्षि- 

ति स बहिरंणः अकर्मक व्यवदारस्तुधातूनां दव्यकमाभावनिप्रित्त- 
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यद्वा व्यापनपूवके आसने चरत्तिः मासं उयाप्नु- 
९ 9 (य ©, &५. १५, क् ४ 

वन्नास्ते इत्यथः । उभयथापि कतुरिति सुन्ेण कमेत्व- 
म् । आसनजन्यत्वस्य व्याप्तावारोपेण तस्याः कलत्वं 
अनयथा रत्या मासमोदनं पचततीत्थापि मवत्येव । आ- 

नादिमाच्रे ब्त्तौ त्वधिकरणत्कार्खस्नी । समायां 
समायां विजायते इति यथा॥ 

[य &~ क ¢ ध प, ननु यद्यपि पराधीनतया विषं सङ्के इत्यादौ सु- 
जिकरियाफलाश्नयत्वनोहेदयत्वादनेन सिद्धम् । आत- 
 एवेषमीप्छतं यत्त दइ्त्तयतीति जाष्योक्तेः । तथा- 
पि चारान् पहयति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पराति इत्या- 
दा कमेत्व न स्यान् तेवामनुदेहेयत्वात् । चोरा पष्य 
द्रियसम्बन्धादृृह्यमाना अपि न दृशनोदेद्या; ! अ्- 

क पएवत्यन्यत्र स्पशं | 
मात्रपदेन भ्यापनव्यवदेदः । पतेन तथा सतीयं न स्यादित्या. 

स्तम् ।अन्र र्टांतमाह समयमेति। इदंच समां समाभिति सुत भा- 
ष्यीय विग्रहकथने इतोपि तस्य न दचनत्व मन्यथा तन द्विवीयायां 
प्स्व सादुत्ठन तज तद् लगतः सपद्व । पवकतुरत्यस्याचषवय मक्त्वा 

तथायुक्तामत्यस्य विषयं वक्तुरोकते नचुयद्यपीति । आतश्च इतोपि 
देष्यमाह चोरानिति । उदासीनमाह प्राममिति। एतेन देष्येत द दाहरन्तः 
सकर अन्थकाराः परास्ताः भाष्योक्तं तत्वमवोपपाद्यति चौर इति 
यथा स्प्रद्यमानस्य गगादरीष्लितस्य स्पर्ोदे जन्यसयोगादि सट।- 
धारत्व तंथेव तृगादेरपि तथेत्यनेन तदाह तथेति । अनेक कमस्वस्य 
अनति प्रसगायाह तत्वचति अचुदेदयत्वं चेत्य्ः, तेनति तच वस्या 
खदद्यत्वेपि माणावकस्योदेदयन्वमेव तद्धात्वथेफलाश्नयत्वनेव हि त 
ज कमेत्वप्राशचिरेति भावः। अपिना कतुरिति सूचरसमुञ्चयः ! भरयत्व- 
मिति तथाच विषेणोदनं सयुक्त इत्यादो करणत्वमाजवियष्ायं प्वप- 
स्यन् तत्व अत्र विषस्य स्वव्यापारजन्यत्कवसवधेन व्यापार एवान्वयः. 
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पित्वनिष्टद्क्ना एवेति देष्याः । तृणेऽप्यौद्ास्तीन्पा- 
दनुद्रयत्व मिति चेन्न । 

तथायुक्तं चानी्खितभित्यनेन सत्वात् | अनी 
प्सिनत्वमनुदह्रवत्वमर् | तत्वं च प्रत्याखत्षा थद् 
त्वथफलाश्चपत्वेन कमस्वं तद्धात्वथकर्तुरेव बोध्यम् | 
तेन वारयति योगऽग्न्यादेनोनेनापि कथत?। तथा. 
युक्तत्वं धकरतधात्वथप्रयोज्यरलाश्रयत्वस् ॥ 

यत्त परसमवतक्रिधाजन्यघात्य्थफलाश्रयत्वं क 
मत्व् । परसमवेतनि विच्तोषणाचेचश्चैनच्रं गच्छती 
ति न प्रयोगः । तच्च द्वितीयया स्वप्रकरत्यथवेश्चवा 
परत्वं बोध्यते | आख्यातेन तु स्वाथसख्यान्वय्यवे- 
श्या । परसमवेनत्वं च धात्वथक्ियान्वपि। गनिपत 

विवक्षति न फलाश्रयत्वं प्रयागात्काक्षीगच्छति चेत्र इत्यत्र प्रया. 
भस्य च नेतिबोध्य। 

सुत्रदयाथेयोरेक क्षणेन कोडीकार इति लाघबात्तदेव युक्तं न 
सुचद्वयामित्याशयेन जीणनव्यनेयायेकोक्तखण्डयति याच्वि्यादि करि- 
यति धात्वथेक्िपरेव्यथः । धात्वथंति धात्वर्थतावच्छद् केत्यर्थः | त- 
तद्रहितं भ्राचोक्तमेतत्खाहितं नभ्योक्तं । चेजमिति इदसुपटश्चषण चै. 
भरेण चैत्रो गम्यते इत्यपि प्रयोगे न द्वितीया कमोख्यातयास्तुदया- 
थत्वात् । 

तयोर्विहषमाह तत्रेति खक्षणे त्यथः । तर्योभष्ये का कन्नाख्या- 
ते आह द्वितीति। कमाख्याते आदहाख्येति । फलस्य धात्वर्थत्वन स्व।- 
फखाश्चयपिक्षयल्यस्य दुवैचत्वादाह स्वार्भसंख्येति त्वयावि तथेव 
कायैकारणभावांतरकद्पनात्। तथा च चेता च्रामं गच्छतव्यादौचे- 
अरूपश्राम न्य निष्ठ क्रेयाजन्यधात्वथंतावच्ेदकस्ंयोगरूपफटश्चाषटि- 
त्वात् द्वितीया । धापवर्थतावच्छदके त्यस्य फठमाह गमीति । एवच 
गमेः संयोगः पतेरधः संयागस्त्यजर्विभाग स्तथास्थदेनीकिचित्फटं 
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त्यो; पू्वद्शे, त्यजेरत्तरदेशे, स्थन्देञ पूर्वपरयोः कम- 
त्ववारणाघ घात्वर्थातिं । तत्र क्िथाफलस्य धातुनेत 
लाभादाघेयत्वं मेद दितीयाथेः । तत्र फले आ्ा- 

{दन्त्यस्य ` साभानाधिकरण्येन व्यापारे भदे प्रक 
त्यथंस्य फलान्वायि -च्यक्तिविक्षावच्छन्नप्रतियोभि- 
तयान्वयः"। ठकंच म्रामं गच्छतीत्यादौ य्रामपेय सखा. 
नुक्ूखशथ्राममेदसमानाधिकरणव्यापारवानिति बोधः । 

एतेन प्रतियो गितासामान्यनान्वये [दत्ववच्छि- 
चप्रतियोगिताकचे्मेदस्य चैत्र सत्वेन चेचश्यन्नं ग- 

तथेति नदोषः । अतएव त्यागे गमनामत्यनयोने पीयतां । इदंच 
सं द्विनीयावाच्यम् | 

तथाच च्रा्रसमतवेतधात्वथंतावच्छेद्कसयागाचक्टम्रामन्यसम- 
वेत क्रियाजनकङकृतिमंेज इति बोध इति तद्चुवादो भूषणे तदस- 
दिति सूचयन्नाह तत्रेति लक्षणघटकपदाथानां मध्यं इत्यथः। तत्र 
सआयेयत्वमेदयोमध्ये । आति जाघेयत्वस्येत्य्थः । फएरस्य पदार्थे. 
कदे शत्वेऽपि उयुत्पत्तितरैचडवात् तस्य घात्वथतावच्छेदकत्वं च कतृ. 
प्रत्ययसममिव्याहारे धात्वथेविश्ष्यकवोधप्रकारत्वं अतएव कमो. 
ख्याति फलस्य विदाष्यसवेऽपि नक्चतिः। 

वस्तृतस्तर्दाीया वच्छेदकत्वनिवरो मास्तु अस्तु चेत्तस्य चिक्चे- 
षणत्वं विक्ष्यत्वं च गस्यादो विमागादेर्धात्वधेत्वादव नदोषः । 
अतपएवा्रगुख्चरणेरतच्यक्तामेति नैव दोषः | धात्वथफलश्चालित्व- 
मेवोच्यतां धात्वथपफरतवं च कच्चुप्रत्ययसमभिच्याहारे भरकारता 
छस्वन्धन चात्वथैऽ्यापारान्वयिधात्वथेत्वमिति बोध्यम् । अत्यस्य 
मदस्य । उभयसखाधारणमाह प्रकृत्येति ! व्यापारेति क्रियायुकूरङृती 
त्यर्थः । तस्या सपिव्यापारविशषणत्वात् । 

एतेन सम्बन्धविद्ेषानवेश्न । एवं कमाख्यति ऽपि भद आधेय. 
त्वं चःख्याता्ः। तत्र फखशि आधेयत्वं क्रियायां चयथाक्तलम्ब- 
न्येन मेदः । मेदे च फङाश्रयस्तथेति बोध्यम्! भेदे शचक्तिथ्चत्र्चेच्- 
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चछ तीस्यस्या पत्तिः । अन्वायेतावच्छेदकावाच्छन्नपर- 
तिवागितथान्वये देवदत्तो दरव्थं गच्छनीत्यस्याना- 
पत्तिरिति निरस्तमिति) 

तन्न । परया कलृसंज्ञया वापेन(१)तत्पयोगाप- 
तरसं नवेन भेदे शाक्तिकर्पनस् व्यथेत्वात् ।९ किंच 
दिती पाथाधेयत्वान्वितफल प्रकारकवोधं प्रति द्विती- 
यान्तायेघ्त्ति मेद परनियोगितावच्छदकव्यापारोपस्थिते- 
हं तुत्वकल्पनेन तद्वारणात् । कलान्वयानुरोषेन तवा- 
च्यावह्यके कायेकारणमावे तादहाव्यापारप्रवद्ोन 
नमे गौरवम् । तव तु मेद्रक्तेः सामानाषिकर- 
ण्यन तत्परकारकबाोध धातुजोपस्थितिः कारणमिति 
कायकारण मावान्तरस्य च कल्पने गौरवं स्यष्टमेव | 
चेचमेत्रौ परस्परं गच्छत इति तूभयोः समम् । तव 
चेच्रमेचयोः परस्परपदाथमेद्वन्मम परस्परपदा्भे 
्यापारवद्धदस्य सत्वात् | 

मित्यस्य साधुत्ववारणाय ततो बोधवारणाय घा तत्र नाद्य इत्याद्- 
पर्येति । प्रागुक्तरीत्या आहादेश्यत्वेति तत्वेनेच्यादि नात्य श्त्याह न. 
चेति ।ममतुन तथा बोध इत्याह किंचति। तवाविपसीतमाह ताथ- 
चत्तिभदेत्ति । कमाण कतरमेदात् तव बिपरीतवद् । ताङ्घेति बो 
व्यथः । नन्वेवमेतल्रयुक्तमेव गौरबमन आह फङेति । तादक्तेति | 
जनकतावच्छेदककोरौ द्वितीयां तारथन्रात्तिमेदध्रतियोगितावच्छदके- 
त्यथः । सामेति तस्य इाक्यतवेपि तथान्यत्रान्वयवारणायेत्यादिः | 
तदिति भेदेत्यथे.! धातुज्ोपेति । तजव्यापासो नेत्यर्थः । अचान्तर्स्य 
सत्कायेकारणमावतो भिन्नस्य । नच चेत्रै मिथो गच्छत इत्यत्र 
व्यापारस्य द्धितीयान्ताथेच्त्यन्योन्या भावध्रतियागितावच्छेदकेत्येव 

(१) उदेश्यत्वाभावेन चतिपारान्तसम् 
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किच घटं जानातत्यादौ दित्तीयानापत्तिः 
उक्तकमेत्वाभावाल् ¦ नच तत्र दिषयत्वे लक्षणा । 
कमण्यव ददिनीयेत्यादिनियपेरन्यच्न लक्चषणयाप्यसा- 
धुत्वात् । अतएव सुञ्विमक्तो न लक्षणेति त्वदुडच्य- 
वहारः । वेकुःण्ठनाघेतिछठतीत्यादौ अव्ादिश् त्वदु- 
स । सक्ञाया एव तच्चियामकत्वे तुकि भेद्- 
निवेश्ोन । अनया सत्या उवापारव्ययिकरणधात्वर्थं 
फलाश्रयत्वे कमत्वसमित्याद्यपि खण्डनोयमिस्पलम् | 

यत्त मीतांसक्राः साध्यत्वं द्वितीयार्थः | विहीन 
वहन्तीत्यस्यावहननेन वीहीन् पसावयदित्यर्भः । थ- 

विवक्षित सत्व भेदव्येवोक्तम् । 
अभ्युपेत्य दोषांतरमाह किञ्चेति । आदिना घटागेच्छति घट क- 

रातीति । तथाच त्वदुककमत्वस्य द्वितीयोत्पत्तौ तत्लाधुत्वे वान 
्रयाजकर्वं सविषयकधातो तदमावापत्तेः । नच सविषयान्यन्नत- 
तत्र तु विषयतायाऽन्वय एच तथेति चाच्यम् छष्णाय रचत दत्या- 
दावतिप्रखंगापत्तस्तदतद्ध्ठुद्धि निधायाह नचेति । अतपव तन्न त 
ह्यदहारो भाक्त इति तदुक्तिः । अष्पेना हाक्तिः। इद् तवापि संमतं 
इत्याहातपएवति । अस्राधुत्वादेवेत्यथः । प्राग्वदाह वेकुण्ठमिति आ- 
दिना कुरमाभिक्लुध्वतीत्यादे तदिति द्ितीयेत्खथंः। 

द्ीक्षिताद्युक्तखण्डयति अनयेति चरमदाषेणेत्यथेः । आदिना 
धात्व्थंफङक्षालित्व ॥ पतन तथामुधणकाराद्युक्तमन्यसक ठय्रन्थका- 
रक्त चापास्तं तदादेत्यलामिति। 

यन्त मीमांसका इति पाडः । यदपीति पाडेऽपि स्त्वथं । खक्त्व 
धिकरणे इति शषः । कन्तम्तथेति सृचद्धयानुरोधादुमवसाधारण- 
माह साध्यत्वप्मिति तदुक्त तेः 

श्रुत्या खाभ्याभिधायेत्व दविनीयाया प्रतीयते । 
कर्तुय दीप्तं यच्च तथायुकमनीप्तं ॥ 

१८९८ 
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दपि व्रीहयः सिद्धा एव क्ियायाः साधनानिच 
तथाच्यहष्टविरोव सा धानत्वरूपसंस्कायत्वमेवा्न सा- 
ध्यत्वं बोध्यम् । सक्तून् जुहोतीत्यच्च सक्तूनां भूत. 

माव्युपयोमामावेन पाणक्तसाध्यत्वासं भवेन तच्च 
व्यत्ययो बहुलमिति वचना चसृतीथाथं दितीथा स 
क्तुमभिर्मावयेदित्यथं इत्याहुः । 
तेषाभयथं मावः वेदे कर्मत्वदहाक्तिः पागुक्तसस्का्यत्व- 
समानाधिकरणैवेत्येतावता तस्य दिनीया्थत्वमिति 

(का (अ 

तत्कमे तत् हितीयाथं श्येवं पाणिनिस्म्रुतिः 
बलीयसी च सखाचारात्पमयोग श्चास्ति तादश ॥ 

इति वी दहीनिस्यस्येव चेत्यादि । उक्तवेलक्षण्यमाह सक्तूडिति । 

अतपव तु यतः सक्तुकरणकहोमाजुक्रूखव्यापारधतीतये तृतीयार्थः 
करणस्वं द्वितीयया छक्ष्यते तदुक्तं भटैः । 

भूतभानच्युपयोगे हि संस्कार्यं दव्यभिष्यने। 
शक्तयो नोपयोक्ष्यन्ते नोपयुक्तश्च ते काचेत् ॥ 
प्राधान्यमेव तत्रापि द्वितीया बदति स्वतः। 
विरोधात्तन सम्बन्धी गुणभावस्तु लक्ष्यते ॥ 

इति भूषणङृद।द्यस्तन्न भाशुक्तरीस्या सक्षणयापि तत्रासताधु- 
त्वात् । तद्ष्वनयन्नाह तत्रति । त्च साध्यत्वं शक्ति्ठिशोष एवेति 
न कथित् कमेशक्तिवाच्पेत्यनेन प्रागुक्तेन किरोध इति । भुक्णा- 
छुकतेर सांगस्यायाह वेदे इति अनेन लोके नैवमिति सूचितं । 

यद्यपि दुहादीनां व्यापार द्वयाथेत्वेन द्विकमस्व भागुक्तमित्यक- 
थित चति सूत्रं व्यथं तथापि पयोनिष्ठविभागायुकूकव्यापारादेरेव 
धात्वथत्वे गवादीनामपाद् नस्वाद्यविवश्चायामन्येनासिद्धकमत्वार्थ- 
मावद्दयकमिति केयटदीक्षितादिसकलप्रथासांगत्यभिति च सूचयन् 
नटस्य श्छणातीत्यादावतिप्रसङ्खमाख्यातोपयोगे इति सुत्रभाष्योक्त 
परिगणनताकेन-- 



कराटीकाहितायां खचुपरज्जूषायां १३२७ 

दु हिया विरूाधिप्रच्छमभिक्चाचे चृ्यासं योगेऽषा- 
दानत्वसंप्रदानत्वाधिकरणत्वानां विषयामाप्रे कारकं 
कमकथित्तं चति सुत्रात् । तदिषयामावश्च सर्वथा तद् 
प्राप्टया पाक्ठस्पाविवक्लथा चति बोध्यम् । तत्रच्यन्ता- 
नां थोगे कलुरितिं विदितकर्मसंज्ञकन घात्वर्थव्यापा- 
रात्प्रागषि यत्संबद्धं तदेव कम तेन कांस्यपात्यां गां 
दाश्च पथ इलयादा कस्यपान्यादने कमत्वक्रदास- 

यागेतु तष्दात्वथव्यापारोत्तरं यदुक्तकमेण। संबद्ध 
तत्कम । एताद्वाहत कमं गाण कमच्युच्यते । पूवाक्तप्रा- 

धान्यानाञ्चयत्वात् तत्वं च फलखानाञ्चयत्वात्। गां दो- 
ग्धिपयः। द्रवद्रन्यविभागानुङ्कूखुज्यापारो दहेरथंः, अ 
पाद्ानत्वं गोस्तदविवक्षायामनेन कमेत्वम् । अञ्च 
गोणकमाणि गवादौ कादयः । 

दुहि याचि रुधि प्रि भिक्षि चिञा सुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ। 
चुविशश्ासिशगुणेन च यत्सचते तद कौतिंतमाचरितं कविना । 
इत्यनेन वारयन् तदुक्तक्रमेणेव तद्धिषयमाह दुहीत । तच पूरव 

विधिङ्ब्दनापादानस्तप्रदानाधिक्ररणान्येव न करणं हस्तदिः कर. 

णस्य पयआदिकमेयुक्तत्वामाचात् ! माभ्यस्वरसो ऽप्यवमेव । तद्।- 
हापाद्ानेति विषयेति तत्वेद्यथः । एवमध्रेपि विक्षिषमाह तत्रेति । 
इदहायष्टकमध्ये इत्यथः । अत्र वुहाद्यषएटकयुक्तमेवाकथितं कमे तजा- 
प्यु पयो गनिमित्तमेवेति ढेधा परिगणनं । तच्रोपयागनिमिच्तमित्यस्य 
धातूनां खा थेफटाश्चयाकांक्षानिवकत्तकत्वेनापयुज्यत इत्युपयोगः क- 
प्तरिति सू्रविहित कमं तस्य निमित्तामव निमित्तं धात्वथेव्यापा- 
रत्प्रागव सम्बद्ध 1मत्यथस्तदवदाभग्रत्याह कच्छारंत्त भरामयपात 

पाठः । अपिना याचिविश्लेषे रुधिप्रच्छिकिषये च तदनंतरसमरुश्चयेन 
खर्व॑त्र तन्न सभवास्प्राक्तनमेव श्राद्यमिति तस्व । पाञ्यादेरिति अधि. 
करणत्वाविवक्षायामपीति येषः । तदनतर तत्सस्बन्धेऽपि वतः 
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वारिं याचते वसुधाम् स्वापिस्वत्वनिष्चुत्तिस्वस्व- 
त्थोत्पत्युगयानुकृलो दीयलाभिलयनिलाषादिरूषो ठया- 
पारो दिदापयिषाव्यजक्रो याचरथः । अचर बटौ 
पृयेविषयस्य कस्यापि नप्राञ्चिरिति कमेत्वं, याचनामा- 
आदपायामाबेन वलरुवंस्ुघपं याचत इतिनेष्टमिःति स्पष्टं 
भाष्ये इत्यन्यत्र निरूपितम् । 

यत्त॒ स्वोदेह्यकदानेच्छा याचनमिति तच्च पुच्ाथं 
कन्य याचते इत्यनापत्तः । स्वस्तप्रदानकदानच्छावति- 

कलालागराङ्न्या देदीत्यवदत्यपफि तथा चयोगाप- 
तेश्च । अवनीतं विनय याचते । स्वीकारानुकङ्कल्यो व्था- 
फारोऽच्र याचरथः स्वीकारसखेदमवद्य करिष्थामीत्य- 

पु तत्सस्बन्धाभावादिति भावः । तदनन्तरमेव उक्तेति कर्तैरिति 
विदहितेत्यथेः } तद्वदेव विक्षेषमारेतदिति । वत्वं च अधान्यानः- 
यत्च ख) 

अथोदे शक्रमेणेदाहरणान्याह गां द्धोत्यादि इवेति अन्तस्थि- 
तपयोनिष्टनिमागेत्यायथः ॥ गोः पयस्यन्वये षष्ठीति प्राम्बत् दोध्यं । 
अप्रधाने दुहादीनापिति भाष्योक्ते राहातेति एतत्खजरविहितक्म- 
[विषय इत्यथः } स्वामीति अचेन्यादिस्तन्निरूपितस्वत्वव्यर्थः । आ. 
दिनि चादि । न प्राक्षिरिति षसुधया खामित्वसम्बन्धश्चेत्यपि 
वोध्यम् । 

नन्वच्ापाद्ानत्वश्रास्िरेवात एह याचनेति विभागस्य धात्वर्थ. 
स्वामावात् मात्रपदेन दाननिरासः । स्पष्टमिति । त्र हि न याचना 
देवापायो मवति याचितो ऽसो यदि दृद्ाति तदापायेन युज्यते 
इर्युक्त । याचिता याचनकाटरे प्रयोक्ता वाप्रयोगकाङे नाध्यवस्य- 
ति । नूनमस्मादिदं वस्तु निभत्य मामेने वा प्राप्नोतीति केयरस्तज्। 
असकरात्ततपयायाकधथितग्रहणे गां दोग्धि गोदम्धि च | याचि- 
उखाभाक्षयाम कमसश्दत्यवा व्यवृस्थात 1सद्धान्ते केयरटश्च । पतन. 
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भिलापाद्जनको ज्ञानविशेषः । फरुतावच्छेदकसं- 
न्धो विषया । अच्रापादानादिविषयाभावादनेन 

कर्मत्वम् । याचनान्ाच्रेण विनयसंबन्धाभावान्नाच्र 
संप्रदानत्वमिति स्पष्टं माष्ये। विनयेन च तदिषयन्ञा- 
नवत्वं संबन्धः| 

व्रजसवरुणाड माम् । निगंभप्रतिबन्धदारा वज 
धिकरण चिरस्थित्पनुकुरन्याफारो स्थिरः । व्रज 
गोस्निषठति । तन्न तां निर्गमप्रातिचन्पेन चरं स्थापय. 
तीते संप्रत्ययात् | तस्यापिकरणत्वाविवक्षाथामनेन 
कमेत्वम् । 

माणवकं पन्थानं षृषछाति । जिज्ञासाविषया्थ- 
ज्ञानानुक्लः केन पथा गन्तव्यमित्याभिलकापादिशूपों 
व्यापारः पृच्छेरथेः । माणप्रकस्य व्यापारे सम्बन्ध- 
सखाभान्येनान्वथः ज्ञानविषयत्वेन पथः कमत्वसर् । माण 

स्वत्ववत् द्रव्यीयविमागाश्चयत्वदिवक्चायामपादानत्वं दटेरित्यपास्तं। 
अतएव पौरवात् गां याचत इति प्रयोगे नेति वोध्यम् तद्ाहत्यन्य- 
जरेति । उद्यातादावित्यथंः | 

परमतं खण्डयति यास्विति चुत्राधंमिति पुत्रोदेश्यकं ह्यत्र दानं 
तथति चजो याचत इतीत्यर्थः । विश्ेषाह्टक्ष्यां तस्मादाचीति तमेवा. 
हस्वाकारेति कतेयनतिग्रसज्गायाह फरतेति । नन्वच्रसम्प्रदानत्व- 
प्रान्चिरवात उशद् याचनेति । माच्रपदेन तदवुष्ाननिसखः । अवद्यं 
कर्मणा सस्बन्धवानेव स्वोरेदयो भवति अतपव सदिग्धसम्बन्धे 
तव द्ातुभिच्छतीति षष्ठचेव । नन्वेवं कथमन्न ततः प्राक् तत्सम्बन्ध 
स्वमत आदह विनयेनेति । तदिनि बिनयेनेत्यथेः । तद् युद्ुरतामे- 
वाह जजेति । नस्य वजस्य समस्बन्धस्वनेत्यर्थः । जनकत्वनेनि 
यावत् । 

प्राग्वदाह ज्ञानति माणवेतिच । अपादानत्वं तु नान्न न प्रदना- 
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वक्ेन च तज्ज्ञानःश्रयत्वं संवन्धः । कस्यापि पूवोषिषः 

यस्थाप्राप्रथाऽनेन कमेत्वस् । 

मिष्लियीचिना उयाद्यातः । 

वृश्छमवविनेति फलानि । विमागपूवकमादानं 
वेरः | वष्छास्फलानि आर्दचे इत्यथात् । अवधि- 

त्वाविवश्ायामनेन कभत्वमर् । माणवकं घमं चूते 

छार्ति वा । 

बर्न विषयतया ज्ञानालुक्ूल काब्दप्रयोगरूपोऽथेः 

प्ध्तिपयथवकस्षाथी स कहानेः। सच घ कुवित्यादि 

विधिचशित्तोपदेक्ारूपः । अत्रोमयज्ापि कनतुव्यापारा- 
नन्तरं तञ्ज्ञानाश्रयत्वरूपो माणवकेन सस्वन्धःवचना- 

दिकबेणा घर्मेण साणवकस्यानिप्रेयमाणत्वात् भः प्रा 
खप्रादनत्वाविवक्चाथामनेन कमत्वमिति स्पष्टं भाष्ये | 

अनथोयोगि सवथा पूवविधिचेषयाप्रािथोग्ये विषय 

नानेन क्मत्व्चनभिधानात् । तेन माणवकाय धमोष- 
देककाडे छद्रेणापि अवणे शुद्र घम ब्रूते इतिं न प्रयो- 
गः। अनभिधान च~तत्तः शिटटलोकस्य बोधा भावरूप- 
[ (का 

पिति-तदस्थ-तदस्मिन्ितिषुे भाष्ये स्पष्टम् । 

ङेवापायो मवति पृष्टोऽसौ यद्याचष्टे तदा ऽपायेन युज्यते इति 
भाष्यात् । खश्पदानत्वमपि न क्मैसम्बन्धत्वेनेच्छाविषयत्वाभावातु 

तदाह कस्यापीति सः उक्तो व्यापारः । सच द्विवेधश्च । विषयताच 

फटतावच्डेदकः सम्बन्धः| अचर च्यतीभिन्नके । नस धमस्थेतिश्चेषः। 
आदिना श्ासिः। विश्चेषमादानयोरिति च्र्लासोरित्यथः । तदेवाह 
तज्रहीति आद्याया अपि द्वितीयात्वन यथाश्चुतमाभ्यासङ्कतेः । 

केयरमादह् भयोकज्निति ्ओतापि तादश्चप्वेत्याह परेति । नुकि 
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तत्न हिद्धयी विवक्षा परायोक्री लौकिकी चेत्युक्तम् । 
प्रयाक्तुखदन च्यवहाराथं प्रयोगकतारस्ते चापथ्रश्ा- 
नापे प्रयुञ्जतऽतस्तद्धिवच्चा न चास्त्र प्रघत्तौ निथात्सिक्ध। 
खाक ङब्देन चिषलोकः.सहि यत्रार्थे थं छाष्द् धर्मं बुध्या 
पराद्िष्ट ब(घनाय प्रयोक्तुभिच्छति तदिवकश्चा श्ास्न- 
पत्तो प्रथोजिकेति तदर्हति तन्न कैयटे स्पष्टम् 
कष्ट शाब्दनत्वविदः साक्लात्कृत परावरा इति 
पषादरादिसत्रं नाष्यस्पष्टापभेतिे नाष्येप्रदीपोद्यो- 
तादो विस्तरः। 

अश्नापि कमेत्वदाक्िमन्वेनेव द्वितीयया बोधः 
कमेसनज्ञावधायकन्रास्वेस्तत्तद्थे कभत्वच्ाक्तिभन्त्ववो- 
धनात् । अतपवाकथितचति सुचरेषे भाष्येऽनेनेव 

नाम्न शषत्वमत आह शाश्वत पव चाथानचन्धनेय सज्ञेति केयर 
द्र पच्यादनामाधघकानामन्न गणन चनेोते नव्यादश्च प्रमाद एव । भ- 
तपवास्यातिप्ियाग इत सुच्रमाष्याक्तपारेगणत्वसगो पिश्चिग्रहणवेय- 
थ्य च नान्यथासयाथकयाचिग्रहणेनेव सिद्धे तदानथक्यं तद्धगश्च 
स्पष्ट एषेति दक् तदाह विस्तर इति) 

नन्वत्र सच गाणकमत्वात्कथं वाधाऽत आहाचापीति ! अन्न मा. 
नमाडदात पवत । तेनव बाधाद् वेत्यथंः । अनेनेव अकाथेतमित्थनेनेद। 
दयात कठुस्तथतःत्यथः । त्वेनेति (त्वात त्वेनेति) त्वे इत्ति पासं तरं ई 
॥पसतामात एव सातं तथत्यप्यावरदईयक् अन्यथा वाघवेश्चण्यात्तयोरया- 
वदयकत्वं तथा समाध्युक्चसगातः स्षष्टेव । तत्राघारो द्वितीयार्थं इति 
म्राचामाधारत्वमाधयत्व वा द्तायाथं इति परोक्तस्य चालागत्या- 
याक्तमकान्यज्ापि 1काचष्यदिवसिति | अःदिमभ्यामभिनि उपाश्चिति 
सूत्रयास्तद्छश्ष्याणां च श्रहः। वशेषमाहाद्ा वेते पतेन कीडार्थक- 
॥द्बुघातुयाम हात द्व्यतात्याद्ा तृतायातपद्ाञुपस्थाप्यतद्धात्वथै- 
साचकतमत्वमच तत्कमत्वामात परोक्तमपास्त कमत्वह्यक्तीति। 
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सर्वञ्च कमेत्वसिदडेः आद्यसुव्रदथवेथथ्यंमााङ्कयैवे 
सति वारणाथांना भिति सच्रस्थानवकाशात्वन माणव 
काद्पि पञ्चमी स्यादत्तपिप्सिततमामदयादयारन्यव्याभे- 
त्युत्तारतस् । 

एवं वैङुण्ठमधितिषनीत्यादावपि बोध्यत । अषि 
रीड स्थासामित्यादिभिराधार हत्यनुघ्च्या तस्य कम- 
त्व रक्तिमच्ववोधनाल् । ह्देवधातुयागे दिवः कमेचति 
सुच्रात्तथ्दान्वथं साधकनमस्थय कमेत्वकरणत्वोमयश्- 
क्तिमतत्वं बाध्यम् । शात दहातेन वा दीव्यति | एवंच 
सवेसाधारणकमत्वं कमेत्वरा क्तिमत्वं । धालूनां सकम- 
कलत्वमपि कर्मत्वश्ाक्तिमद्थौन्वय्यथेकत्वामिति दिक् । 

उपपद् विभक्तीनां स्बन्धाथः। विहाष्यानुक्तेः च- 
ष्ट्यपवादकत्वाचच । उ नयतः क्रुष्णं गोपाः | करष्णसं- 
चन्धिपान्वेद्यर्वात्रनहातति बोधः । धिक् कुष्णाम- 
म् । क्ष्णा मक्तसबान्धनी निन्देत्य्थः | विगर्थ 
निन्दा । उवयुपरि अधोऽधः अध्यधिवा रोकं हरिः। 
द्विश्च्ोपय्योदेः समापोध्यरमागसमीपाघस्तनमागस- 
मीपदेदाघत्तित्वानि क्रमणाथः। सामाप्यदरूपः सम्बन्धो 
दितीयाथैः सानीप्यं न षष्छ्वथे इति त्वन्वनिपद्ावा- 

पतेन सकेततिशेषसखम्बन्धेन क्मेशाब्दवत्वमेव त्तत्वमित्ति त. 
दुक्तमपास्तं । अथेकत्वमिति पतेन उ्यापारव्यधिकरणेत्यादि भूषणा. 

दुक्तमपास्त अध्यास्ते इत्यादेः सकर्मक तानापत्तः अकमेकनापत्तेश्च 
नचष्ापत्तिः 

अन्तः कचुकिभिरुखन्मणि धरैरध्यासिता भूमयः। 
द्त्यादौ दीव्यते ऽक्षा इत्यादौ च कमणि प्रत्पयानापत्तेमावे तदाप. 

चश्चेतिदिक् । प्रतिपादितमिदं मुर एवादौ तदाहेति एदेगिवि॥ 
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यं सामीप्यं न षष्ठ्यथ इयेवं परम् + अतएव च्रक्षस्य 
सछमीपमिलयादौ तन्न स्बघबषष्टी । टोकसमी पोध्वैनाग 
ञत्तिरित्यादिकरिमण बाधः । 

आभितः परेतो चा कृष्णं गोपाः! अनयोः स 
प(पसवद्शावच्छेदेनेत्यथेः । सामप्यरूपः सवन्धो 
द्वितीयाय» । अभित इस्ानभिसुख्येऽपि। कृष्णसं- 
खखे इत्यथः । समया निकषा वा याममित्यत्राञ्यये 
छभीप इत्यथकेऽधिकरणकाक्तिप्रघाने \ दितीयार्थः सा- 
मीप्यरूपः सम्बन्धः । अयामसमीपदक् इति बोधः। 
हा कुष्णायक्तमित्यच्र हाशब्दः कोके | तत्संबन्धी 
दोक इत्यथः । बुखुकच्तितं न प्रतिमात्तीत्यादौ वुसुक्षि 
तसम्बन्धी यत्किच्ित्तिषयप्रतिभामाब इत्यथंः। 
प्रतिमा ज्टिति स्फूर्तिः । अन्तरात्वांमां च हरिरि- 
त्यच्रान्तरेति मध्ये इत्यथंकम् । अवापित्वस्वन्धो 
द्वितीयाः । त्वन्नदवापिकमध्यन्ुसतिहरि रिति 

अथोपपदविभक्तिभूर्ताद्रतीयायथे निरूपयन्सामान्यत आहोपेति 
नन्वेवमनिर्दिष्ाथौ इति न्यायेन स्वार्थं स्युरत आह षष्ठचर्थति ' देशेति 
देशानां छततित्वादीत्यथः । सामीप्ये द्विल्वचिधानात्पतियोगित्वरूपः 
सम्बन्धो द्धितीयाथे इत्ति कथि त्तन्नेति सूचयन् कयरोक्तमाह सासीति। 
नयु सामीप्यमषष्टयथे इति खिद्धान्तात्कथ तद पवादभ्रूताया अस्यां 
अयमतञाह सामीप्यमिति ! तत सामीप्यरूष। अतएवाह सामीप्ये 

तिद्ृष्णसपीपदेश्ावच्छिन्ना गोपा इति बोधः । अव्यये समरयानि- 

कषा पे । अ्िकरणशक्तिप्रधानत्वादाह मध्ये इति । रूपः सम्बन्ध 
इति मध्यत्वान्वयीत्यथः । त्वदित्यस्येवंचेत्वादिः। पएवमभरेपि प्रायु- 
क{खिद्धान्वाचरेधेनाह भाववानिति। अधिकरणप्रघान इत्यथः 

व 
अत एव वक्ष्यति चतिरिति। तत् अन्तरेति । गित्व अमावान्वयि। प्रा 
गकसिद्धान्ताञ्ुसेधेनाह खखसत्तामाच इति अभावमान्रमयेः। अ. 

९५५ 
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बोधः । अन्त्रा हरिं ब खुखामेत्यच्चामा- 

ववांस्ठदर्भः । हरि शब्दस्तद्धत्तिखात्ष णिकः) दितीयाथः 
प्रतियोगित्वम् । हरिभकतिप्रतियाोगिकामाववदुत्तिः 

सुलसत्ताभाव इति बोधः । एवमनन्तरण छान्दोऽपि 

उ मयाथः । तद्योगेऽपि दितीया । 
तव मय चान्तरा कमण्डल्दुरित्यन्न त्वन्मत्सम्ब- 

न्धी कमण्ड्धर्मध्ये इत्यथ दन्तराश्चब्दयोगाभावेन न 
द्वितीया | किञ्च यासामुपपदविमक्तीनां तत्तदिशेष 
सन्वन्पे विधानं तज तेषां सम्बन्धानां विह्ोषरूपेणा- 

विवक्चायां सम्बन्धत्वेन विवक्षायां षषश्येवं । स्पष्ट 
चेदं चतुर्थीतद्थीर्थोति सत्रे भाष्ये । तत्र हि तादथ्यं 
स्थ सम्बन्धत्वेन विवक्षायां बष्ट्युक्ता । शुरोरिदं गुव 

थ (मिति) विकेषखम्बन्ये विधानं च कराचद्धिशेष। क््पेव । 
यथानुर्खश्चणे इत्यादौ । 

क चित्त तत्तदस्य तत्तत्सम्बन्धेन सम्बन्धिनि नि- 
यताकाह्ुया, यथा प्रकरूतेऽबधित्व प्रतियोगित्वयाः । 
एवच त्वन्पत्संवान्थिमध्ये कमण्डल्ुरिव्य्थन दिती 
था; इेदच्ास्थले केवलौ तावेव सध्यस्थाचधिभूता- 
दथिभ्रताभिति न निणेयः । किंत्वन्यसहितयोरपि त 

ल्यत्पराग्बत् तत्परतियोगिकामावस्तमानाधिकरणः सुखसत्ताभाव 
इति बोध दति कथित् । तत् द्य मव्ययमेवे त्यन्यन्न स्पष्टं । नन्वेव 
म्रतिप्रसगोऽतओह तवेति । ताचेगेष्यदोषमाहइ किचेति तन्न तदुपप- 
द् विभक्तिविषये तदेबाह तत्र हीति नयु वाचनिकविश्चेषसस्बन्धे एव 
सहवचत्वेऽपि न् भरते तथा चचनामावादत आद् विश्षत्ति । भ्रकाः 

रन्तरमाह रेति । पवो व्युक्रमे शत्येव नेत्यथः। महासज्ञाकर- 
णप्रत्व्रथत्वाय क्य क्रया ब्रक्तवत. कमप्रवचनायाः बाइक 
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त्व प्रतीतिरिति नाच्र दितीयेत्ते दरोऽनन्तरा इत्यत्र 
केयटे स्वश् ॥ 

जपमनु पावषेदित्यज्च दितीया्थों टक्ष्यलक्षणभा- 
वः संबन्धोऽनुद्योत्थः। कमप्रवचनीयसंज्ञात्वात् हेतु- 
तीथा बाघकत्वादत् बिभक्तेर्ेतुरपि बयोलयः। रक्ष्य 
त्वं च ज्ञानजन्यन्ञानदिषयस्कम्। जपन्ञानेन हि जपका- 
लज्ञानदारा तहुत्तरकाल्वैशिष्य्येन वरष्ठिज्ञोप्यते। 
अत एव कदा बष्ट इति पने इदसुत्तरम् । जषा. 
चहेतुलक्षणकं बषेणामिति बोधः । उक्तं च । 

क्रियाया दयोतको नायं संबन्धस्य न वाचकः । 
नापि क्रियाषद्ाश्चेपी सम्बन्धस्य तु मेदक इति 
अस्था्थः | प्रपचतीत्थादौ उपसगेवन्नायं किया- 

गतवि्ोषश्चोतकः । वि नक्लयैवो च्छत्वात्सम्बन्धस्य न 
वाचकः ¦ नापि प्रादेशं बिलिखतीत्थादौ विचाब्दवत् 
क्रियापदाक्षेपी । तन्न हदि विना भानकिधाष्चिष्यते 
तथा सति तच्िथानिषन्यना कारकातिभ क्तिरेव स्यात 

त्कतैरि भूतेऽनीयः । तेन सप्रति क्रि 
निरूपित सम्बन्धविरषं द्योतयति ये 
द्वितीये मान माह हेत्विति ॥ 

ननु तस्य द्वितीयात्वे किमथे तस्य दयोतकत्व मत आदह क- 
मति । क्षणे इत्युक्तेयाह रश्ष्थेति । हेतुरपि द्योत्य दति सो पि द्विती. 
यार्थोऽचुचयोत्य इत्यथैः । जन्यत्वरूपं न तदित्याह लक्ष्यत्वं चनि च- 
ज हेतुमाह जयेति । तत्र प्रकृत्य हेतौ तदथं मेदेनान्वेति तदाह 
जपाभिन्नेति । खक्चणकरं तत्ज्ञानजन्यज्ञानविषयः । उक्तच हरिणा भ. 
त्ययं कर्मप्रवचनीयः । क्रियापदङक्ष्याथमाह क्रियागतेति । वैषस्ये दष्टा 
तः एवमग्रेपि । सम्बन्धस्य रक्ष्यटक्षणभावादेः । रखन्दाथयोस्ता- 

यांन द्योतयन्ति किन्तु क्रिया 
ते तथेति छन्यमिति यावः। 
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इति कमप्रवचनीययुक्ते दितीयेति व्यथं स्थालूर्रिन्तु विः 
शिष्टक्रियाजनितोऽय सम्बन्धो विमक्तयधे इष्ने योा- 
तकः | यथा प्रक्रत निकामनक्ियाक्रुनः सम्बन्ध इाति। 
लश्चणपदाथेलक्षणं तु दरिणाक्त- 
आश्चिनावधिभमावं तु छक्षणे रक्षणं तरिहुरिति।; 
लक्षणे लक्ष्यवस्तुप्रकारो आञितावयिमावं' जित. 
मयीद्ारूपनम् । अनु हरिं सुराः । स्वावाधिकापकषंरप- 
हीनन्वसंबन्धोऽनुद्योत्यो दितीयाथः । इरिप्रातियोभे- 
कापकषेवन्त इत्यथः । उपहरिमित्यन्राप्येवम् । उपः 
स्वावधिकाधिकत्वसम्बन्धस्थापि योतकः | उव खुरेषु 
ह रिरित्यादि। 

चक्ष भरति विद्योतते विद्ुदिद्यादौ लक्ष्यलक्षण 
भावः प्रत्यादियोत्यः बक्षप्रकारोन दहि तत्सभीपदे- 
चावच््छित्ना विद्युद् ज्ञाप्यत । मक्ता रिष्णुं प्रति| 
अन्न भक्तत्वादिप्रकारविचोषरूपः सम्बन्धः प्रत्यादि- 
द्योत्यः । नक्तपदा्थं विक्षणस्थापि तस्य सम्बन्ध- 

दात्म्यादाह क्रियेति । अचर हेतुमाह तथासतीति यत इत्यादिःत्वश्चमाह 
करित्वि्ति अयं बुद्धिस्थः । प्रकृते जपमान्वित्यत्न । इतिरथसमाश्ौ । 
सत्र तस्थेवोक्तेराह लक्षणेति । भावे व्युडित्याह रक्षयति तथाच 
ज्ञानजनकनज्ञानावेषयत्वं सश्चषणत्वम् । अधिकेञटहोपेति कत्वेति 
तदू पदति तदरुपसंवधेव्यथः अपिः पूव॑ससुचचये तच्च यस्माद्धि 
कमिति सपर्मोविधनादाहोप सुरेषु हरिरिति उपसुरान् हरि रित्य- 
पपाठ. आदिनाप पराध हरे गुणाः उपायौ द्रोण इत्यादि अतएव 
प्राग्वत् द्वितीयाथश्येत्यच् नोक्त । 

छश्चणत्थमिद्यस्य रुश्यमाह चुक्षमित्यादि लश्यत्वात्पाभ्वदेवेः 
त्याह इक्षं परेति 1 व्क्षरक्षणका विचयुद्धिद्यो्तत इति बोधः । नु तस्य 
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त्वम | लक्षमीहैरि प्रति हरिस्वाभिक्ेति बोधः वृत्तं वृत्तं 
प्रति सिचति। अच्न वीप्माविषये याप्यत्वं दवचनव्यो- 
त्थं व्थाप्धत्वविरशिषचश्चादीनां उ्यापकत्व सम्बन्घेन 
सेचनेऽन्वयः वत्यादिवययोत्यः सेचने धष्ताद्ीनां कमत्वे- 
ऽपि तच्वेनाविचन्तायां कमेप्रवचनीययुक्तत्वाद्द्ितीचा 
अतएव प्र॑त्यथं शाब्द्निवेरा इत्याद्ावथेस्य निवद्ान- 
क्रिथानिरूपिताधिकरणत्वेऽप्यधभथे प्रतीत्येव विग्रहो 
भाष्यादौ ददितः। 

यद्च्र ममाभिष्यात्तदीयताम्। अन्न ज्जच्छब्दो 
वु डिस्थत्वेन भागवाची । मत्सम्बन्धियद्धागकतैका 

परकारत्वात्कथं सबन्धत्वमत आह भक्तेति । स्वस्वापमिमावसवथ 
स्तत्दयात्य इत्याह हरिस्वामीति वीप्ला विषयो व्याप्यत्वमिदि पाटः 
तस्याजहद्िगत्वात् कीप्साविष्यव्याप्यत्वमिति समस्तपाटोकवा 
द्योत्यत्वादेबाह व्याप्यत्वेति ! चश्त्वर्थ । यद्यप्ययं द्विर्वचनवलखादेव 
तथापि ्रत्यादिसत्वे सोपितन्निणोयक इति एता वतै संवधपरिछ- 
दकस्वेन करममेधवचनीयत्व तदाह भ्रत्यादीति। सकट ग्रन्थासांगत्या- 
याह सचने इति किच कर्मणि द्वितीयायां प्रतिनाऽसामध्यात्प्रतिडश्च- 
{मित्यादौ समासानापन्तिः एतेनोपपदविमक्तिरिति न्यायात्कमण्येवा- 
अद्धिकयति दीश्चितादयुक्तं कमप्यवातर द्वितीया पयांद यस्तु क्रियाविलेष- 
का पवेति हरद्त्तादयुक्तं चापास्तं । किच प्रत्यादेः करियाविशेषकस्वेऽ 
न्वथेनया कमप्रवचनीयसनज्ञाया पवानापत्तिः अतएव भाष्येऽपि कि. 
मयै पुनरेद् मुच्यते नचोपसगोदिसेक्ञावाधघना्थं क्रियायोगामा 
वादिः्युक्त्वा द्वितीयाथमिति सिद्धांतितं बृक्प्रविसिञ्चवात्यष्दि क- 
चिद्टश्येक्रियान्वये कमेत्वादेव द्वितीया सिद्धेति प्रश्नः, तदविवक्चा्यां 
षष्ठीबाधानाथमकर्मकाथं चावभ्यकमिव्युत्तरं । तदेतद भिप्रत्योकतं 
द्रढयति अतएवेति । इत्तिविषये प्रतिरव वीप्साया अपि द्योतक 
इत्यन्ये । अभिरित्यस्याद्ाहरणान्युक्तभरायाणीति प्रव्युदाहरणमाहं 
यद्जति। 
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एतद यिकरणिका सन्ता पेरणाविषयस्तत्कमकं दान- 
मिति बोधः। 

सर्पिषोऽपि श्यात् । अच्रापिश्ञ्दवरादिन्दुषदा- 
ध्याहारेणापः पदाथदययोतक्ता । खंमावनायां लिङ् । 
विन्दौ सर्पिष इत्यस्पाकयवावयवि भवेनान्वयः। वि- 
न्दुाख्याताथंकतरि अन्नेति } अपिः क्रियायां स्वद्यो. 
व्यविन्ुदौ टेभ्यप्रयुक्तदौरेभ्यस्यापि योतकः । छाञ्द्- 

अपिः पदार्थेत्यस्य छक्ष्य माह सपिषोऽवीस्यादि । पद स्याप्रयुज्यमा- 
नस्य पदान्तरस्याथं इत्याररायेन)हातरेति । यद्यपि मात्रा विदुः स्तोकमित्य 
स्याथंपिवत्तते इनिब्ृत्तिङृतोक्त तथापि ततद्ोतकताभिप्रायभिति सूच 
यन् पद्जन्यपदा्थोपस्थितिः दा्द्बोधे कारणमिति मतेनाह चिन्दु 
पदेति । प्राचाँमतेनादहाध्येति। पतेनापिः बिदुरूपपदाथेयोतकः। स्यादि- 
ति तिडम कन्तंसामान्यबाचकेन विन्दुत्वेन तद्विशेष उच्यते इत्यपास्तं। 
छिङितिउपकश्षवादाशकयाईचेति सूत्र भाष्यपटिनेनोपस बादार्कथो- 

रिडष््यनेन । तच्च खोकसाधारणमित्यपि तत्रैव भाष्यस्पष्ठं। वचराद- 
कोव्पेश्चात्छखमावनाप्युक्तद्विकोरटिका शडूवेति मावः । नन्वेदकर्मप्रवच- 
नीयदयोत्याथं सपिषोऽन्वयेन तस्य कमप्रवचनीययुक्तत्वात् दिती. 
या स्यादत आह बिन्द्ाविति चेव्येव्यादिः । क्रियायां स्यात्पदवाच्य- 
क्रियायां । कमत्रवचनीयत्वात्त्योत्यसम्बन्धमादह स्वेति अपीत्यर्थः 
बिन्दुदोरेभ्य्रमित्तिषष्ठातत्पुखुषः अपिर्बिन्दुलमुचचये ! अन्न मानमाह 
शाब्देति । तथा च तस्यां तस्य कचेतया ततचोत्योक्तसम्बन्थेन चान्व. 
यस्तदेव चेति तथान्वये चत्यथेः। विच्छति वदिन्नेककवतैकत्थ- 
थः । तदिति सपिरवयवेत्यथेः । सत्तेति पाठः विशिच्रसखन्तायाः ख 
स्मायना्विष्रयत्ववोधे दोरेभ्यस्यापि सम्भावनां विषयत्वमनुभव- 
सिद्धं । (१)यायाः स्तुतः | तथाच प्रते ऽचाङ्नसगोचरविषभ्णुमपि 
स्तुयादिति शाक्त्युत्कषाविष्करणमिति बोध्यं । पतेन शक््युत्क्यै 
त्यस्याचत्यात्कबद्रन्युषलक्षणत्वन । इद च 

{९ १) अच्र किञ्चत्पारः खण्डित. । 
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दाकेस्लाभावात् । एवंच सपिरवयवविन्दुकतेका त- 
दालभ्यग्रयुक्तदाटेभ्यवती संभावनाकिषयः सत्तति 
बाधः । अपि स्तुयादिष्णुम् । संमावने लिङ्, अपि- 
किङ्य सं्ाचनायां क्रिथागतकद्क्यत्वस्य विषय 
तया द्योतकः विष्णुकर्भिकैतत्कतैका कशाकयत्वे- 
न संनश्व्यमाना स्तुतिरिति बोधः विष्णुिष- 
यायाः शाकयत्वसभावने चान्यविषथः निवयेन शाक्य 
ति फलति । एतेनापिवेद्ान्तपारगमित्यादाचपिथोभे 
स्वार्थे न तात्पयमिति घमक्ाख्ग्रन्था व्याख्याताः । 
इंदशोषु संभावनाविषयतया करिंयागतमौवित्यं 
यात्य संमाविताोचत्यस्यावुछानमयुक्तामेति स्वाथ 
तात्पथाभावः। 

मा छमधीते। अत्यन्तसंयोगे व्यासिषूवे द्वितीया । 
सासपदेनावयवानतिरेकेण चिशदिनसम्रह उच्यते। 
ठयापकत्व दितीधाथंः । तत्वं च निशहात्ववनिष्टप्रति- 
योगिव्यादेकरणात्यन्तामसावप्रतिधोगितानवच्छेदका- 

वच्छिन्नत्वं । प्रतियोगित्याधेकरणेत्युक्तोदनावान्तर- 
द्ण्डादावध्ययना भावेऽपि न दोषः |! एकदिनाध्ययने 

अथ॑शाखान्तु बरुवद्धमेशासखरमिति स्थितिः । 
इतियाज्ञवस्कयव्याख्यायां मिताक्षरायां स्पर्रं तदे वाहद येष्विति । 

क्रियेति हननादिक्रियत्यथ. । ओचत्यं तदुत्कषरूप | 
यत्त॒ कालादौनामकमेकाक्रयायोगे कमेवत्ययार्थो विभाषा 

कमत्वमनुशासनादिति केचित् । अन्ये तु क्रियांतररतभी. 
वेणोपपत्तो नापवमनुद्ासनमिति तन्मते मासमास्ते मासम. 
धीते इत्यादौ कालाभ्वनोरिति द्धितीययान्यथा त्च निवाहस्त- 

[र ~ [क | कक भद् ~ 

यापि गुणदियगि तत्खिद्ययं काराध्वनाोस्त्वावदयकमिति नेया 
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वन तथा प्रघोगः | तडटकदिनपदेन चावयथकवाति- 
५ ५५ ७.९ [ (कषप ४ रकण स्याद् याकपिसू्थद्यान्तरपयन्तक्चणससूह उ- 
र्यते । एतेमैकेकक्षणनव्पक्तेरपि मासत्वाधिकरणतया 
तन्न प्रतियोभिन्यधिकरणाध्वयनायावसत्वेन बाध 

इत्य पास्तम् । 
[क क, क श क [ $ [ऋ 

दिनं स्वाङततीत्यादो दिनपद्मवयवानतिरेकेणच्- 
ऋ. 

शादण्डक्रटपरमतो नेकद्ण्डस्वप्ने तथा प्रयोगः | 
अवयवानतिरेकेण भानेऽपि एकवचनान्तत्वमेव | श- 
उ्दश्ाक्तिस्वभावेन तत्त्वेऽपि अवयवगतस्षख्यायाः 
समरदेऽनारोपात् चिदात्वादिकं च तात्पयेवश्ात्त- 
तच्ति्ात्वादिकमव (भासते) एतनेकमासबव्यापका- 

यिकस्तज् तन्न तस्याः कारकविमक्तित्वमस्या उपपदविभक्तित्वपि- 
तिभदात् तदनुश्शास्रनस्य विकल्पस्य च निमूलत्वाच्च तदेव तत् 
ध्वनयन्नाह भासमर्धति इत्यादिरूपे अभिव्यासिरूपे प्रतिपाद्ये दिती- 
या भवति सूज्रणेतिरेषः । अभिव्यापिश्च यावदवयवसमस्बन्धः यत्त- 
मुदायो मासादिपद्ाथस्तपवावयवास्तदाह मासेति चिद्चहिन सस्बन्ध- 
श्च दिनपर्यत्ता्चरात्वव्यापकत्व तन्न चिंशत्वादेमासादिपददेव खा- 
साद्यापकतामाचं द्वितीयाथैस्तदाह व्यापेति । अचर जिद दिनेषु 
क्श्ित्कालखावच्छेदनाध्ययनसस्वन्धेऽपि तत्प्रयोगोपपत्तिः। व्यापक- 
त्वं च उ्याप्यविशशेषाधरितमखण्डं दुवेचमत आह तत्व चति । व्याप- 
कतव चत्य्थंः। दिनावांतरेति चिदादहिनेष्वेवाध्ययनेनेदयादिः । मास 
यद् चच्रादिनसमूहपरमित्युक्तं । नतु तावत्कारस्थाय्यखण्डवस्त्वं 
तरपरामति तद्भावः! तत्फरखमाह केति अन्यथा तादद्ाखण्ड- 

काटे प्रतियोभिव्याधेकर्णाध्ययनाभावासावेन मासमघीत इति भर 
योगापात्तिः स्पष्टैव विशषमुक्तोपपत्तय आह तदिति मासचघर- 
केत्यथः। 

प्रागुक्त सिद्धांतनाह क्षणेति । नतु तद्धततदरूपस्तत्सम्रूद इत्यर्थः । 
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ध्यथनस्थटेऽपि भासात्तरेऽध्ययनामावसत्वेन भास 
ठथापक्ताया अध्ययन बाध इत्यवास्तम् | 

एवं काचा कुटिला नद्ौीत्यादां यलत्किचित्कोकश्त्व- 
वाननिष्टप्रतियामेव्यधिकरणात्यन्तामावप्रतियोभिनान- 
वच्छेदकावच्छन्नत्वं कुटिखादौ मासते] क्रोश्ात्वा- 
द्दिकं _तत्तसंख्याव दण्डादि परिच्छिन्नदेशत्वमेवेत्य- 
न्यञ्च विस्तरः | 

इति द्विताया । 

पतेन तत्न तथा चिवश्चणेन । अपिना समुहः। तच क्षणव्यक्तौ ! बाध इति 
उयापकत्वरूपद्धितीयाथेस्य वाध इत्यथ । तथा समूहतदवयवैभद्ा- 
भेद सत्वेन तिरोहितावयचमेदस्यैव समूहस्य दिनपदेन तच्च ग्रहणं 
मासपदेनातिरःदितावयवमेदस्य सस्रटस्येति नदोष इति ताक्तयं । 
तद्घरकन्युक्ते" फखमाह दिनमिति धाग्बद्ादह्ावयचति। नन्वेवसमुभय- 
जापि बहुवचना पात्तिरत आहावयवति ससह स्येत्तिनिषः । कीजांतराः 
भावादाह शाब्दे ति। तत्वेऽपि अबयवानतिपसिकत्वेऽपि। आरोपे सतीति 
न्यायात्। पतन विशेषमानेन । वाच इनि। तथाच मासमधीत श्या- 
दयुपपन्तिरेवेतिभाव. । उक्तमथ देशेऽनिदिशति एवमिति । सामान्यत 
आह क्रोशत्वादिकमिति सच सम्बन्धो गुणक्रियाद्रव्यैस्तदभवेनच 
तन मासं भोजनाभाव इत्यादे. सहः । एकाददयां रात्रौ जायया. 
दित्यादावधिकरणत्व किवश्चणाच् द्वितीया ' पतेन माखत्वदिमोसादि- 

मदेन नानात्वेन मासमधीते चेत्र उत्यादावधिक्ररणतेव द्वितीयार्थ. 
मासादिपदाथताक्च्छेदकदिनपयोप्तरिद्न्वादेधेर्भिंविरोषणवापन्नस्य 
द्वितीयाथाविकर्णतायां चच्रकलृकाध्ययना धारत्वव्याप्यघमोर्वाछिन्न- 
स्वरूपसबंधरूपमवच्छेदकत्वसव धतया भासत इत्यभ्युपगमेन सामज- 
स्यात् । मासादिपदयरदृत्तिनिमित्तमूनाचुगतधमं शच्यानत्यप्रलगसि- 
या स्वी क्ियमणि चेज्राघ्ययनाघारताया व्याप्यत्वस्य कब्दादखामेऽ- 
घ्यथैतस्तल्खछाभातूद्धितीयाया अत्यन्तसयोगःथन्वमिति नाजुशासन- 
त्रिसेघ इति नेयायिकोक्तमपास्त तदाहेत्यन्यज्ात उद्योताद्ाचित्य्थः। 

इति द्र्ताया। 

१५६ 
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तृनीयायाः कलृकरणे अथः ! कलृकरणयोस्ठृतीयेति 
सूत्रात् । कतृत्वं च कतृसज्ञावोधितक्रतेत चाक्तिम- 
र्वम् । सा राक्तिञ्च कतपरत्ययसमाभिव्याहारे च्या- 
पारतायच्छेदकस्ंवन्धेन लद्धात्वथनिदविरोष्यता- 
निरूपितपरकारतानाश्चयतद्ध्ास्वथाश्चये वलते । स्व- 
नन्घः कर्नेति सूत्स्वरसात् । उक्तलद्धात्वथोश्रयत्वमेव 
स्वातन्त्यस् । स्थारछीस्थे यत्ने पयिना कथ्यमानि स्था 
खी स्वतन्चोति कारक इनि खख नाष्य क्तेः । 
काटिकादिसखम्बन्येन व्यापाराश्रयऽतिव्रसङ्वारणाय 

सखम्बन्धविकेकनिचश्चः | पतेन सामग्रीसाध्यायां क्रिः 
यायां सर्वेषां स्वस्वव्यापारे स्वात्तन्त्पात्) खचर स्व- 

न्त्र इत्यव्थाचतकामित्यपास्तस्् । प्रागुक्छस्वातन््य- 
स्थ युगपत्सर्वैष्व भावात् । रूपवन्तं गच्छति इलयादौ 
उत्तरदेशसयोगशूपे फले रूपादौ च न तादशधात्व- 
थेस्वभिति तदाश्रये रूपवति नातिन्यािः | कतैपर- 
त्ययस्रमनभिन्याहारे इत्यनेन पक्वस्तण्डला दृवद्- 

प्रागुक्तसिद्धातिनाह कर्तृकरणे इति प्राग्वद््ाह कतैत्वं चति 
सूञ्र इति माच । नचु सत्र स्वतंत्र इत्युक्तःकथं तद्लाभो.ऽत आदोक्ते- 
ति । कच्चित्यादिनाश्रयेत्यंतेव्यथः । यत्ने व्यापारतेत्यस्य फरमाह 
काचिका्दति पतेन तस्य नद्धात्वथाश्चये इत्यत्रान्वयः सूचितः। ए- 
तेनेत्यस्याथंमाह प्रागुक्तेति तद्धात्वर्थेति घरितेत्यश्चः । अतपवाह 
युगपदिति विश्षेष्यदलटे दद्धयनिवेश्यस्य क्रमेण फर आदह रूपेति । 
दादश्घात्वथेनिषठविन्चेष्यतानिरूपितप्रकारतानाश्रय धात्व थैत्वभित्य- 
थैः । तत्राद्य बिजेषणाभ्राचप्रयुक्तविशिष्टाभावो द्वितीये विन्चप्याभा- 
वप्रयुक्तं इति भावः । तदाश्रय । सयोगरूपषराश्चये विश्नोषमाह तचर- 
ति कतृप्रत्यवसमसित्याहार इत्यथैः । तद्धात्वथत्वञुभयविक्लेषणं 
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ननत्यादो फखस्य विद्धाष्यत्वऽपि देवदत्तस्य कतै- 

त्वसिद्धिः । तच्च सति संमवे तद्धात्व्भक्रतिन्याषा- 
राभयाशियत्वसमानाधिकरणेव कतेताशक्तिरतो 
गुरुतर भाराोत्तारुनादोषेषयकयत्यस्सत्वे ऽपि त त्किया- 
या अनिष्पत्तौ न तच ककठत्वव्यवहारः । तच्च यत्न 
सत्वे न श्वानमित्यन्ये | 

धात्वथकरतिख साध्यत्वाख्यविषयतया करति- 
विषयेव भ्राद्या अनो मत्तो भरुत्त्नतु भथा कृत मिति 
व्यकहारस्य नाञुपपचिः नान्तरीयकरतिखसाध्यापिषटक- 
मध्यस्थक्केरानात्तरि च न तत्कनुत्वन्यवह्।रः | 
एतेन कुःतिनोम न काण्चेद्यापारातिरिक्तेत्यफास्नस् । 
जान्तरचष्टाविदव एव वा द्रति रिति दिक् । तत्र 
व्यापारस्य धातु एव कानाल्। कटूकाक्तिमतस्वेन 

क्ती ततीयः | तन्न परकरत्यथेस्यायदान्वयः। सच 
धात्वर्थ आधेयतया अन्वेति तन चेच्रण सुप्यते ह 
व्यनच्च चेचाभिन्नकटब्तिः खापः इति बोधः इति प्रा 

ञ्च; । दित्तीयाप्रकूरणाक्तादिद्या कतृचर््रीयः स्वापः 

हति चेच्चकतुकः स्वाप इति वा बोध इत्युचितम् | 

यत्नस्यार्दीद्वयस्वेन कायाचुमेयत्वेन । 

उक्तविवक्चाया अचुपयामं सूचयन् सिद्धांतमाह तत्रति। नु 
मत्ता भूत नर्तुं मखा ङ्त जत स्यषद्दरानातर यन्त (सव्वापवप्रक्- 

अध्यसरकराभच्छार तत्कतृत्वन्यद्हारपसाचवाच्च तज्रतन्याक्ति । 

छदौ क्रियाविषयत्वस्यापि निवे तु यागदिङृतेरुददयतया स्वगा 

दिकर्दत्वापत्ति रतह् धात्तरथौति । नत्वेन विंवक्षितङृतिरत्य्थः। 

चस्त्वथ। अग्रिमचेा वाक्याङंकारे । इदं यत्तवित्यध्रिममवेऽपि बोध्यं । 

एतेन उक्तविवक्चाया सद्घदिताया आवदयकत्वन तन्मतऽ्प्युपपाच्च- 
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यन्त॒ तन्तक्िघानुङ्ककृत्यश्चियः कता कथः क्रू- 
त्थथकत्वन कुधक्रातकतुचा तथेव छामात् तत्रा 

स्प प्रकरुस्था लाभान् कनिस्तृतीयाथं इति तन्न, 
करूतरपि धातुखभ्यताथा उक्तत्वात् | रथन गम्थते इ- 
त्थादावचतनेऽसं भवाच । विभक्तौ ल्तणा नौचित्य- 
स्थ प्राङ् निवदितत्वात् । तच्राञ्चये रक्षणेत्ययुक्तम् | 
कृञः क्रतिमाज्रकाचकत्वाभावाच्चेति दिक् 

यस्तु धात्वथश्चतनमाच्रवरेव । तच्नाचतनस्य क- 
तत्व चेनेनत्वारापण तान्ेष्ठाक्ियारापण वेति दामदा- 

यनान्ताच्चति सत्रे भाष्ये स्पदम् । 
परेतु तद्धाह्व्थीयकारकचक्रप्रयोक्तृत्वं श्च स्वा 

क क 

म्राहांतरति। दिगथस्तु कृतो क्रिय्यादि नोक्त एव । तत्र तयोर्मध्ये । तन्न 
क्तरि असेदेति। अभेदपि विशे कथवचन्ेष्यमाव इत्यर्थः! सच तृतीया 
थःकत्तौ । चेतरेण सुभष्यत इति पाठः । प्राचां मतमाह तेनति । भांचः 
वीश्षितभूषणकूदाद्यः सिद्धान्तेऽजासर्च सुचन्नायाह ह्वितीयति 

दिका रीत्या । नैयायिकमत खडयति यत्विति! कर््तत्यत्र ईइधा- 
तोः कतिवाचकतवेन तृचश्चाश्चयवाचित्वेन योागाभवरात्तथेव सखाभ 
इत्याह कृञ इति । गुरुतरमायेन्तेकनादि विषयक यत्नसच्वेऽपित 
क्रियाया अनिष्पत्तो वत्ककेत्वाञ्यवहाराद्विषयत्वमपहायायुक्कूत्व 
मुपात्तं साध्यत्वविषयतया क्रियाविषयैवङ्तिर््राह्यत्यप्यत्र प्रागुक्तं 
वोध्यं । तच्च तयोमध्ये उक्तेति अःख्यातवादे । नु तञ्च टश्षणाऽतं 
आह विभमक्तावित्ति । तत्र दोषांतरमाहङकज इति ! निकूपितमि 
दमाख्याततवादे । पतेन तज गौणं कतृन्वमित्यपास्तं तदाह दिगिति। 

तदेव ध्वनयन्नन्यज्न तथा आह यस्त्विति । तते खाघवादाह त- 
क्षिति । दानेति तज्रहि उदेदयामावः। वेव्यत्रानतिप्रसंगाय संख्यगदेरि- 
त्याचदयक । उक्रमणादश्चेतने प्रसिद्धत्वे ऽप्यचेतने.ऽपि चतनवदुपचा- 
रान्न दाषः | (स्तस्तान्यस्यावनानीतिस्युक्त) स्वातन्त्यांदे सिद्धान्त 
माह परत्वित्यादिनाहूरित्यस्तेन । अस्यच्यतप्रयोस्येऽसंमकवादहिवमि 
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तन्न्यम् । तदुक्तं कारक इति सूत्रे भाष्ये प्रधानेन 
समवाये स्थाली परतन्ा, व्यवाय स्वनन्चा, कि पुनः 
प्रान, कला, कथं ज्ञायते कना प्रघानाभिति, यल्सर्वेषु 
कारकेषु सनिहितषु कतां प्रवतयित्ता मव्तीति। 
एव सखच्छाधाोनप्रव्चात्तानेन्राचकत्वमांपे स्वात्तन्च्य, तचच्च 

प्रयाजकसतनि घानेऽपि पथोज्यस्य, तत्स्ंनिधाचेऽपि 
स्वाथे सन्ते प्रधृन्तस्तद् नावेऽपरघुत्तशञ्च । एतच्च सवत. 
न्त्रः कतंति सूञ्र नाष्ये) 

तच्चारोपितमनारोपितं च संज्ञानिमित्तम् । 
आध्यं स्थाल्यादौ अन्त्यं पुरू । यस्य च स्वालन्व्याच 
वकश्चा तद्यापार एव च धातुना प्राघान्येनोख्यत। 
काञ्द्कात्तस्वभ्ावात् । स्थाली स्वतन्ेति नाष्य 
आरापित्तस्वातन्व्यवतील्यथः । तस््वं विना नद्यापार 
धातोः प्राघधान्यन ब्त्यसम्मवात् | पराघानघात्वथव्या- 

ति तद्धदित्यथैः। अपिना तस्येव सखमुचयः। तच्च द्वितीयं च । अदि- 
नाऽसंनिधान अतप््व पूदैवेलक्षण्ये । ततैवान्वयन्यतिरेकावाह वत्छ- 
नीति । भाष्य दति तत्रहि ऊुचेन्स्वततोऽङुर्वन्ननि साधीयो ज्ञापक 
परेषिने च किरायं क्रियां चाक्रियां चश्ठाऽध्यवस्यति कु्रर्स्वतजर 
अद्वेश्नतति यदि च पेषितोऽ्सो न करोति स्वतत्नोऽसौ भवतीतीव्युक्तं 
सृते तत्रणाभयोरपि प्रहणमित्तिभावः। 

अचेतने कथ कतृत्वं रक्षणातु नेतिचित्यसिदमिति भूषणाद्यक्ति- 
खेडनायाह तञ्चति आद्यमित्यथेः । यथासंसवमितिभावः ! तदुपपा 
यनि यस्यचेति । नन्वेवमुक्तमःष्यत्िरोधस्तत आरोपालामादततमाह् 
स्थारीति । तत्व मारोपितस्वातञ्यं । ततस्थाटीरूपं । दीक्षित भूष 
णाद्यक्तिखडयति प्रधानेति । त्त्व स्व(तञ्यं । अपरति कोद्न्याकर 
णयोरतपव द् षांतस्माहरोक इति तारश्चकारकचक्रश्रयाक्तरि स्वे. 
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पाराश्रयत्वमेव न तत्वं खनन्बपद्च्य तच्रापर्भिा- 
घणात् । लोके उक्ताथयोरेव तत्परव्रन्तरिति। अत. 
एव प्रथोञ्यस्थास्वतन््रत्वात्कर्तैसंक्ञा न प्रामोतीति 
चूवंपक्चे तस्यापि स्वच्छा घीनप्रचन्तिकत्वरूपस्वातन्त्ये- 
साधितं कतृसंज्ञासूज् माष्ये इति दिम्। 
हरिरप्याह्। 

प्रागन्यतः दाक्छिलामान्न्यज्याचापाद्नादपि। 
तदधीनप्रव्तित्कात्यघ्र्तानां निवतैनात् ॥ 
अदृ्टत्वात्पविनिपेः आविकक्ते च दक्छनान् । 
अारादप्युपकारित्वे स्वातन्त्य कतुरुच्यते ॥ 
हति । करणादिव्यापारात्पूकमेव करणादिद्पा- 

द्कतया काक्तिमत्केन करणादीनानात्माधीनत्वसंपा- 
द्नेन च तेषां तद्ायत्तव्यापारव्च्वनातिप्रद्तानां 
तेषां निवर्तनेन च कतुः फएलप्रा्षौ स्वत एव निचत्या 
कतुः परतिनिधष्यमविन च कारकान्तरामावऽपि अ 

चछा घीनप्रवृत्तिनिन्रत्तिकेच स्वतंवपदपच्रत्तरित्य्थः । इतिस्तत्खडन 

म्रथसमासो। अततएन्र तज तस्याग्रचृत्तिरव पूर्वेति । “स्वतज्रस्य क्तैस 
ज्ञायां हेतुमत्युपसंख्यानसस्वतच्त्वा"दित्यनेन भाष्य इत्ति तच्चाक्त- 
मनुपदमच । 

एतेन नाद्यं तत्वं अचेतनस््यातेः। किञ्च तत्वं कारकांतरज- 
न्यन्यापारजनकत्वं पवञ्च कमजन्यफरजनके करणे कुःटारादावतिः 
व्यापि; । नच कारर्कातराभ्रयेाल्यत्वे सतीति विरोषणान्नदोषः | & 
इचरप्रयोाज्यानां जीवानां कच्तुत्वानापत्तेः । अन्तमीवतण्यथयोगे प्रयो 
ज्यकर्तुः कतृत्वानापतेश्चेति परास्त । माघवसस्मतमपीदन्तद्ाहे. 
ति दिगिति। 

कमेण देतूनमथोनाह करणष्दीव्यादि । तेषामित्ति करणादीनां 
कनैधीनेत्यथः । भरच्रुत्तपदमतिशरायतपरमन्यथा क्रियाबेराम एव न- 
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स्त्यादो कतुदज्नेन च दूराहुपकारित्वेऽपि कर्तुः स्वात्त- 
न्छ्यमिति तदर्थः । वस्तुस्थित्या एवां घमाणाँ मावऽपि 
चाञ्दन यस्येन प्रत्याय्यन्ते स॒ क्ती । घटो नक्लत्त्या- 
दौ बोद्धचदस्य कलुल्वम् । 

यद्वा घटपटेनोपादानकारणं चदव कार्यात्मना भ- 
वनीत्यथेः | कायकारणयोर्मदस्य स्वीकारात्, 

यदा ब्रह्मणा एवाविद्याच्जादुपचष्टेलनानाच्वमा- 
चा भावरूपत्वनन्तद्रूप(१)जन्मनाशह्यय्यवह।रो ऽप्यविच।- 
रितरमणियः सिद्ध इःत बाध्यम् । पाचयनि चेच्रण मेज 
इत्यादौ चरयोड्यस्य प्रयोजकव्थयापाराधीनत्वऽ्पि सा- 
धनान्नराचिवये उक्तस्वानन्त्यस्यैव विचक्षणात् ( क- 
तैपरलन्त्रकरणात् ) कलृत्वलव्याहनम् । प्रेरणापारत- 
न्न्य उक्तस्वातन्त्यस्यो पायत्वात् घातुचाच्यस्य क्रिया- 
कृतस्वातन्न्यस्येव विक्छ्लणान् । ककठुपरतन्बकरणा- 

स्या तदादातीचि | तषां करण्णदीन्ं कीद्यभावे निवारसच्वेपि अचर त- 
था त्याह कन्तरिति तद्धदे क्रियान्तरमेवतिमावः। आरात्पद्ाथेमा- 

ह दूरादिति । अपिव्युक्रमे इत्याह त्दऽ्परीति । तत्ता्तयेसुक्तमेवाह वु- 
स्त्विति । नन्ववं घटा मवतीत्यादढा घरदेः कन्तृत्वानापन्तिः उत्पत्तेः 
पूवं तेषाममावेन चात्वथव्यापारानाश्चयत्वादत आह घट इनि नद्. 
गङ्गीकारे आह् यद्धाति । तदवाह सुदेखलि । नयु तयो भदात्कथमिद्मत 
उह कयान् | 

परमसिद्धान्तमाह यद्धति । तस्येव नद्श्ादुपचरितनानात्वकारे 
भावा अभावश्च तदपत्ववत् मावायावरूपगतच्याद्य्थैः। यद्यपि ण्यत् 
स्थर प्रयोञये स्वातन्त्य द्वितीयसुक्तमिति न दोषस्तथापि विषं 
वक्तु भाद्यमप्यस्तीत्याह पाचयत्तीनि। तस्य नच्य'पारस्य । उक्तेति 

(१) तद् द्वव्येञजन्मेतिपारान्तरम् 
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देनैस्वव्यापारमादाथ कलतृन्वम् । किच करणादीनां 
कधी नत्ववन्न परयोडवस्य प्रयोजकाधीनत्वम् | प्र- 
योस्यस्य स्वाधथासिध्ययर प्रवत्तेः । नाहे करणादीनां ता 

दी प्रवतिः । तदुच्छम् । 
निमित्तेभ्यः प्रवतेन्ते सर्वे एक स्वभ्रूनये | 
अनभिप्रायानुरोघोऽपि स्वाथ॑स्यैक प्रसिख्ये इति ॥ 
निभिन्तं यत्यादि तन्निमित्तापि स्वाथसाघनफ- 

लिक्रिव सेति स्वाम्यारायानुवतनमाच्रण तु पयोज्य- 
त्वमिति दिष् इत्याहुः । 

कोचिन्त॒ धात्वथन्यापाराश्चयत्वं साल्लात्परम्परयावा 
तच्नायम सिद्धम् । दितीयं पञ्चमििदेखैः कर्षतीति तत्र 

ताटश्ाकारकचक्रप्रयाक्तृत्वरूपेत्यथः। नु स्वातन्यपारतन्ञ्यविरो- 
धात्कथमिदमत आश पररणेति तत्करृतपारतन्ञ्य इत्यथः! अन्यथा 

मररणा निष्फडेव स्यादत एच तदसमथं परनि न सरतिमावः। नन्ववं 
करणाद्ावतिप्रसङ्गोऽतञाह धातुबाच्येति। 

तत्र तत्वं अभयुपेत्येद्ं । वस्तुतस्तयो वैषम्यमव प्रागुक्तरत्यित्या- 
द किञ्चति। तारी स्वा्थासच्यथा । तदुक्तं हरिणः । ख॒नतिर्देतनं । 
आदिना दक्षिणादि । म्यो ये भ्रवक्तेते सवं स्वरभूचये एवेनि पूर्वां 
वराद्वोऽथेः । तत्फचित माह त देत्यादीति व्यन्तेन वहुवीहिः । प्रयोज 
काशयानुलर्णमपि न प्रवत्तक । किन्तु स्वाथैसिच्यथ मेवल्युत्तरार्भ- 
छ्ाब्दाथः | तत्फखितमाह स्वाम्याद्चयेति । प्रतिपादितभमिद् (मात्म. 
नस्तुकामाय सवः मित्यादिश्रुनिसूरखकतया भाष्ये इति पाक 

स्पदाकृत मु एव तदाहति दिगिति । 
प्राचां मनं खण्डयत्ति कचित्वित्यादि। परस्परासम्बन्ध्रमाह् स्वा- 

श्रयेति । स्व कषक्रनिष्ठविरेखनम् । अन्यथा द्वितीयसस्बन्धानिवेन्े। 
अतएवाह भध्रयाज्यत्ति । हलाना बहुत्वनक्कन्तकत्वासस्भवदाहुद्दा 

श्रयेति । नन्वन्तमावचितण्यथत्रन निवोहोऽत आहान्तसिति । इ्ाप- 
तावाहेष्यन्ते चात्ते । अपिना सकमका(णां समुच्चयः । नन्वत्र त. 
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हि स्वाश्रयप्रयोजकत्वसम्बन्धेन कलतुधस्वथेव्यापा- 
शाश्रयत्वप्, अन्यथा व्रयोज्यनव्यापारस्य धात्व्धस्वे 
तदाश्रयाणां बहुत्वाद् बह्ुव्चनापत्तिः | प्रयोजकष- 
च्यापारघ्यापि घातुवाच्यत्वे तु ण्गिजापत्तिः। अन्त- 
भाव्ितिण्यथाः इति प्रवादस्याप्यथमचाथः इत्याह 

तच्च ।*अन्तभावतण्यथत्वच सकमक्त्वाच्छूदाव- 

नतेः । इष्यते चान्तमाचितण्यधेत्वेन सकमकाणाभपि 
ह्िकमेकता । तस्माद्धातूनामनका्त्वात् चथर्थान्त- 
भावेणापि धातोचरत्तिः 1 परन्तु यत्र णिचोऽभावऽपि 
तद्थेयोतकमासि तरेव, यथा प्रकते पञ्चभिर. 
रिति। काचेत्त एकान्ते तुष्णीमासीनत्वादिकं तदु- 
द्योतकम् । 

यदितु दितीयकभरदहितोऽपि तत्र प्रयोग इष्टस्त- 

स्या उक्तप्रयोगखाधनस्य करि तात्पयंमत आह तस्मादिति । अपिना 
तद्राहित्य । पव खत्यनति प्रसङ्ञायाह परत्विति । भममक्ान्त- 
रमाह क्वचिदिति! द्वितीयेति भूष्मिमितीत्छथेः । एतदेवाभिप्रेत्य 
चारेणाहं परक्तेन्यमनुप्रावे्यस ङ्न्ल्पानीत्यादौ प्रयोञ्यकसैश्ारादेः 
करणत्वमुक्तं मत्यां मिक्षिद्ितीयाध्यायोपान्त्याधिकरणे । यदापि 
!रेणेत्यस्यानुप्रवेश्नक्रियायामन्वशस्तदापि करणे एव तच्ीया । 

यत्त॒ कत्वाप्रत्ययेन कन्त॒रभिधानात्तच कतरि खा दुरखुमेति परिम- 
खे उक्त, तश्न तस्य भावमात्राथश्तत्वस्य प्राङ्निरूपितस्वादिति दिक् 
भा्ुक्तमपि विशेष वक्तुं दाठ्यायगह कन्तुस्वं चेति ! अदे्तनस्वेन तद्- 
खम्भवादाह यद्धे इति । उतपव 

धातुनोाक्तक्रिये नित्यं कारके कठैतेष्यते ॥ 
इति हरिः । तमेबाहैवपिति एकस्येति 
ध्र रभ्युखतेः शब्दे नियमे नतु वस्तुनि 
कन्तु धमेविवश्चायां शाब्दा त्क भ्रतीयदे 

९५९. 



१२५० सुबथेविचारः 
छ ९ [ ॥ दा प्रथोजकन्थापारस्येक धास्वथत्वमाभ्नित्य समापेयः। 
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कतृत्व च चवक्ानबन्यच तन स्यलट्वादन्धाकवार्- 
५ [4 [4 (9 9 

स्थ धात्वथत्वे स्थाली पचतीत्या्यपि । तदुक्तं कारके 
इति सुच्चे भाष्ये स्थाखीस्थे यत्ने पचिना कथ्यमाने 
स्थाटी स्वतन्त्रति । यत्नो व्यापारः एवमेकस्यैवो- 

[प फ, क, & © च 

पावि मेदेन कतेत्वकरणत्वकमत्वानि भवनन्त । यथा 
त्मानमात्मना खजतीति । तदुक्त हरिणा | 

एकस्थ बुष्यवस्थासि्भंदेन परिकल्पने । 
© . क ¢ [| छ (रि 

कथत्वं करणत्वच कतृत्वं चोपजायते ॥ इति | 
योऽपि णेरणौ इत्यादौ नाष्ये शाररात्मान्तरा- 

त्मेत्यादि भद् उक्तः सोऽपि व्यावहारिको बौद्ध 
एचेति बुध्यवस्थाभिरित्युक्छम् । बुद्धिकल्पितावस्था- 

इत्यादिः । भाष्याविरोधमाह योऽपीति । इति ध्यारायेन । सम्प्र 
दानापाद्नयोस्तु न कच्चेत्वावेवक्चा शाब्द शक्तिस्वाभाव्येन तद्यापारे 
धातोर्रत्तरिति प्रागुक्तमेव । 

एतेन क्ञानस्वरूपस्यात्मनः स्वरूपज्ञान विषयत्व पस्वग्रकाश्ते 
कत्तकमंविरोधः अभद आधारधेयमावस्य विषयाविषधिभावस्यवा 
भावादिति वाचस्पत्युक्तिः परास्ता ₹राब्द्विद्षोपाधकस्य कर्व 
त्वादेः पत्याक्चादाबुक्तिसम्भवाभावात् । यदि तु कठैकर्मदन्दयो 
राश्रयविषयलक्चकत्व यदि वा स्वप्रकाश्चन्वे इत्यस्य स्वका 
शापदन्यवहायत्वे हइत्यथैः। स्वं प्रकाहायतीति हि स्वप्रकाशपद- 
व्युक्ततच्तिस्तदा सम्यगेवं । अधिकं मावश्रकाहातो ज्ञेयंतमेवाथप्रकषंमाह 
यद्यापारेति क्ियाफ्खरं वास्तवत्वस्यामावाद्ाह् विवक्ष्यत इति | 

पतेन सङृदनेकेषं वद भावेन द्धितीयादेरवकादात्वेन स्य्षां का- 
रकाणां करणत्वे सवं कृ तीयः स्यादिव्युक्तिः परास्ता । अतिप्रसङ्मे- 
व खनी्ापच्या परिहरति अधीति ¦ यच्छापासादिति अनन्तरदन्दयो- 
गे दुरान्तिकाथैरिति सूचरण पञ्चमी । यत्र येषां कारणानां मध्ये! अत्रैव 
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भिरित्ययकम् । करणत्वं च करणतारा्तिमत्वं सा 
च चछच्तिः यद्यापारान्यवधानन एकयानिन्पत्तिर्दिव- 
ह्यते तन्निच्ठा । अिकरणादिन्यापारान्यवधानेना- 
प थद् क्रियानिष्पत्तिरविवक््यते तदा तेवासपि कर- 
णत्वाभिष्मेव । तदाद हरिः । 

क्ियाधाः परिनिष्पत्तियद्यापारादनन्तरम् | 
विवक्ष्यते यदा यच्च करणं तत्तदा स्तम् |¦ 
वस्तुतस्तदानेदंदयं नदि वस्तु व्यवस्थितम् । 
स्थाल्या पच्यत इत्येषा विवक्षा दरच्यते घतः । इति ॥ 
विवक्ष्यत इत्यनेन विवक्षैव व्याकरणेऽङ्् न बाद्य- 

चस्तु सत्तत्युक्तम् । अतएव द्ात्राद्यनाद्रेण बलस्य 
ततत्वविव्लायां बलेन ह्टुनात्तौत्थादि भवति तदाह 
वध्तुत इति । इदमेव वस्तु करणमिति न नियमः) 
निथिताविकरणत्वाप्रिे स्थारी तचुतरकपारत्वात् 
रीघ्नरपाकसाधनत्वेनाचुभवति यैवक्षिकं करणत्व- 
मिलथः । प्रकषंश् कतैपराधीनस्यापि न करणान्तरा- 

तथेति च्चमदारणायाह ष्याकोति ! भद्ध कार्योत्पत्तौ । त्देति करणत्वेत्य थैः 
चस्तुत इतीति बवस्तुनेत्यथेः। साववियक्तिकस्तखिः । तत् कर्तैत्वा 
द्कमानद्द्यामद् वरस्तु कचश्रत्यादक्रम्रण न निदूभ्य हि यता वस्तु 
न तत्तदूपेण व्यास्थतापरिति शन्दोथेस्तत्फकितमाद्दमेवति । ता 
मेवाव्यवस्था द्शितवान् स्थाद्येति । विदेषमाह भरकषश्चेति पराग 
करूप इत्यथः । अयमवाक्षसयाथ इत्याह कारकेति एतत्फलमादहा 
त पवेति । 

यत्तु भरषणरृत् करणकनीयाया आश्चयन्यषपारो वाच्यौ मुलसु 
परक्षण । तन्न व्यापारे प्रक्ृत्यथस्प्राधेयतयाऽन्वयः व्यापारस्य च 
स्वने जनक तानिरूपताव्यबहितोत्तरापत्तिकत्वसम्बन्थेन धात. 
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पक्ष; किन्तु कारकान्तरपिच एव । कारकसाभान्ध- 
वाचिनः साघकरान्दादुत्पयमानेन तमपा तत एव 
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प्रकषबोधनात् । अत एवादवेन पथा दीपिकथा ब्रज- 
तीति नवति । 

(| [8 © ॥स ७ ९ 

करण तृनायाथः अक्कुत्यथस्च तज्राभचद्नान्वयस्त- 

स्य॒ च स्वनिष्ठव्यापारान्यवहितोत्तरोत्पत्तिकत्वस- 
म्बन्धेल धात्वर्थऽन्वथ इत्येके । करणवबाणीयो वध 
इति बाणकरणक इति वाथ हति तत्वम् । 

अच बहवः | करणस्य व्यापारे एवान्वयोन फ- 
खांशे । कब्दशाक्तिस्वनावात् । अतपएवाद्धिद्ा यजेते- 

© ७ ५ [> 
स्याद भत्वथंल्तणानमियः नामघयत्वं सिद्धान्तितम् । 
अन्धथा व्यापारं परति करणत्वेनान्विते घात्वथफल- 
शो करणत्वेनान्वयोपवत्तौ रक्षणाया अप्रसङ् एव । 
अतएव सोभेन य्जतेत्यादौ छान्दसी मत्वर्थल- 
क्षणेति भीमां सकाः । व्यापारे तदन्वये तु फलस्य कर- 

अऽन्वय हति त्ति ध्वनयश्नाह करणमिति । तन्न वतीया । पदमभे- 
पि परमतनषहामेदेनेति । अतपवाश्रयोऽवधिरिनि मुरं लङ्च्छते । 

पके इति खचितारुचि परकर्यन् प्रागुक्तरीत्या त्सद्धान्तयाह क- 
रणति । तथाच कन्चैत्वश्षक्तिमान् कतृक्रियाभावः सम्बन्धश्च यथां 
कवैतृतीयाया अथेस्तथाकग्णतृतीवाया अपि करणत्वश्क्तिमान् क्रि- 
याकरणभाव.सस्वन्धश्चाथं इति चोध्यं ! व्यापारे एवेति धात्व्ेहया- 
पारे पबेत्यथः । क्रियाकरणभावनेति भावः । अतएव तन्रैवान्वयादे- 
च । एवमग्रेऽपि अन्यथा फटेप्यन्वयसत्व । व्यापार प्रति भावनां प्रति। 
पत्तो उपपदधस्य । छक्षणयाप्यसताघुत्वस्योक्तखाद्ाह छन्दसीति । 
तदाशयमाह व्यापारे इति । तुरेवाथं व्युक्रमे स्यापारे पव तदन्वये 

क क (कन इत्यथः नु समानपदोपात्त वस्य तच सत्वेप्युप्तत्तिशिष्टस्वम्ि शेषठमि 
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णत्वेनान्वथात् उत्पल्तिरिषटरूरणावरुडे करणान्तर- 
स्यान्वयायोग्यतया साचद्यक्रीति वदन्ति । 

फटेऽप्यन्वये युगपत्फलांश्स्थ भावनानेरूपितं 
करणत्वं स्वकरणनिरूपितं साध्यत्वं चति वे्प्यं 
स्यादत सावदयक्नीत्यन्ये | 

प्रत्या चारूरित्यादो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान भि- 
ति तृताया साच सवेविभक्त्थपवाद् इति ष्ये स्प- 
म् । प्रक्रातियांवदाश्रयवर्ती (१)घर्मविरषस्नेन तल्स- 
म्यन्धीचारुत्ववानिनि बोधः । प्रायण याज्ञिक इत्यञ्च 
प्राथराब्दो वहथः बहाचारादि(२) । बहाचारज्ञाप्यया- 

[र 

ति नैषा युक्तिस्तदावदयकत्वसाविका तस्मात्तस्यैव तच तेना न्वये- 
ऽस्य फटे तेनान्वयो चाच्यः सचान्यद्ाषणायुक्त इति । 

सिद्धान्तमाह फलऽप्यति । पवच तत्रापि प्रसङ्ग एवेति तत्सिद्धं 
तितमत्रापि युक्तमेवेति तन्मतं युक्तमेवेति भावः । अथो पपदविभ- 

क्तिभूततृतीयास बोधान्प्रदद्यान्नादौ चातकविषयमाह प्रायणत्या- 
दि । योग्यताया आद् बहुश्यति । ज्ञाप्यक्ञापकभावसम्बन्धस्वतायायथ 
इत्याह ज्ञाप्याति । एव सात इत्यभूतत्यवासद्धराह यद्धात । ददयत चख 

तस्यां सः । प्रायेण निष्कामति च क्याणामिति । विषयविपायिमाव- 

समस्वन्धस्तृनीया्थं त्याह । विषयेति वद्यादां तच्च तु काचत्तथापा 

ड पव प्रथमापवादोऽत्र तृनीया आदयपश्चादरोऽच्) गोत्रेण गाग्यं इत्यत 

गो्नरसम्बर्धिगार्षत्ववानित्यर्थः। सामान्यविरोषभावसम्बन्धस्तदथेः 

समेन तीत्यादौ सम्रदेद्याद्यधिकर्णकं यानमिति बोधः । आधासः 

येयथावसरबन्धस्तद्थैः। अत्र सत्तम्यपवाद इयं खमरशब्दस्य मागा- 

कत्वे द्वितीायापवादतान्न बोध्या । हिद्राणिन चान्य क्रणातात्यन्न 

द्रणद्वयप।राछन्रधान्यकमकः क्रय दात बाच । पारच्छदययपस्च्छद्क 
"~ _______ __------------__~_~_~~_~_~_~____~~~_~~~_~_~_~_~__~_~___~_~_~_ 

(९) आश्चयभाचीति पाठान्तरम् | 

(२) बहुश्चाचारादिः; इति पाटः) 
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ज्िकत्ववानिति बोधः) 
यदना पाचदाब्दः संमावना्थंः सन्माचनाविवय- 

याल्ञिकत्व वानिति बोधः । प्रायेणा चाज्ञिका इत्यादौ 
वह्नो याज्ञिका इत्ति बोधः । नाञ्ना सुतीक्ष्ण इत्यन्न 

मनज्ञ(प्यसखचतीश््णत्ववानिति वाधः । एवं चारेनेन 

दान्त इत्यादौ । सुरथो नामराजत्याद् नामति धथ- 

१ सुरथ इति प्रासङधा राजत्यथंः। 

यद्वा नामम्तसुरथनाब्दाभिन्ना राजाते बोधः) 
[य 

नाम्ना चन्द्रकरङेत्थादौ नामभूतचन्द्रकलाराब्दाने- 
तत्य; एवमवच्छेद्यत्दादीनां सम्बन्छत्वविवन्तायां 
पटत्वेन जन्यत्वं प्रक्षारकत्वममभाव इलयाद् ध्रक्कत्या- 

त्वात्साधु। 

अच्र सर्भरञ्च क्थावित्करणत्वहेतुत्वान्यतरारेषणत- 

जाव सम्बन्धस्तदृर्थः। सखेन यातीत्यादो खखजनकं यानभित्यादि 

बोधः । जन्यजनकमावखमस्बन्धस्तद् थः । काप्यज्ापकभावसस्वन्धस्त. 

दृं इत्याह नामन्ञाप्याते । 
यतु प्राञ्चः सुरथो नामेत्यत्र खुरथ इत्यस्य तच्छब्दवाच्व इत्य- 

श्वः नामेव्यव्ययं संज्ञां नामशशब्दाथसज्ञायाः खुरथशन्देकदेशचे राष्दे 

न्वयः ! तेन सक्ञाभूतसुरथराच्दवाच्य इति बोध इति तन्नेति ध्वनय- 

प्राह सुरथ इति । नान्न तदीया अन्ययत्वात् । प्रागुक्तसिद्धान्तनाह 
यद्वेति सुस्थ इति शब्द्परं नामेति तत्न ताक्तये्ाहकं तदाद 
नामेति । तृतीया तु सवथा नेति गुढाक्ूने । उक्तरीव्यैवाह नामभू- 
तेति भ्रथमापवादा्र तृतीया अनन्ययत्वात् 

उपसंहरति पव्भिंति । परत्वेनेत्यस्य स्वंत्रान्वयः । पतनानेना. 
मेदे वृतीयेत्यपास्तं तत् ध्वनयन् सिद्धान्तमाहाेति । घान्तिकटक्षये. 
घु सर्वध्वरित्यथः । इतपदाध्यादारादिना प्ररकृच्या कृतश्चारुरित्यादि- 

क € 

ङपेणित्यथः । असम्भवस्थरेऽपि तथेवेति सूचनाय क्थञ्िदिनि 
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तीयोति भाष्यसंनतम् । अहा कोशन वानुवाकोऽघीत 
इत्यञ्च तुतीयाथेः सम्बन्धः क्तपत्ययाथातीतत्वन्यङ्ग्ये 
क्रियात्यागे फलप्रा्षिपूवंकत्वं च तृतीयादययोत्यम्। एवचा- 

की 

नुवाकचषघयकमहः सबन्ध्यतातम्रभ्ययनानति बोधः) 

तन पलव्रास्षपूवकस्तन्यागा व्यज्यत्त। 

पुरेण सहागत इत्यादो सदयुच्छेऽप्रधाने इति 
दृता सख्दाथ्व्य सनास्व्यादहतपद्ाथदमस्दकत्त 

रूपं सादहेत्य, तत्समानयताखण्डापाषशू्प वा| तुता 
€. 4 [भ र [9 

याथ क्रिथासमननभिनव्याहरि सहाथवलात्प्रलीयसान 
¢ (~ 

तत्तत्किथाकनतेत्वादिकमेव । द्रव्वगुणसमनभिव्वादहारे 
स [8 © | 

संर्धवबदङात्प्रतापसनस्तत्तल्पद्ाधसस्वस्य पव । एव 
[र १/५ च पुचेण खदह जागतः । पुज्ेणसह पितुगः। 

णि 3 © 

पुत्रेण सह् स्थुल इत्यादौ पुच्रकठेकागमनसमानक्षा- 

दञ्यादिखङ्कदाय हेतुत्वेति । इदं चान्यत्र स्पष्ं। 
अपवर्गे तृनीयत्यस्य विषयमाहान्डेति ' सम्बन्ध इति निरन्तरो 

ऽसिव्यािरूप इत्यथः । क्राखाध्वनोरित्यचुचच्तः । च तृतीयाति तृती. 
याचोत्यं चन्य्थः | कमेग्रत्ययसत्वादाह विषयकमिति । अहः सस्व 
न्धीति अवयवरूपदण्डसमरूहव्यापकमित्य्थः । कारस्य दात्यत्वा- 

दाहातीतपिति । फटप्राप्तौ सत्यां प्रयोजनाभावादेव न क्रियाप्रच- 
च्िपर्ति सूतेऽपचर्मरु्देन फलप्ापिपुवैकस्त्याग उच्यते तदाह 
तेन फलेति ! आादिध्राद्यप्रचुपदमेव स्फुरीभविष्यत्ति .समेति। स- 
हादिसम्िव्याहवदुचक्रियादिखमानकाङिकतत्कियादिमत्वमित्यथः 
तथा ततो वोधानजुभवादाह तत्समेति तदन्युनानतिरिकन्चुत्तीत्य- 
थः ! जातित्वाक्तम्भउ'दाहाखंडेपेति । परमतेनेदं । सिद्धान्ते तु 
ातिरूपमेव बोध्यं कंवन्रैकरूप्याभावादाह् क्रियेति । आदिना क- 
त्वादि वद्षयमाणस्यटे । आदिखभ्राह्यवरिपयस्थरे आह दभन 
पुजस्वाएतिकेति ! अन्न पष्ठ्यवेसम्बन्धे एव स्हाथान्वयस्तयथेवा- 
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लिकागमनवाच् पुच्रस्वासिकत्वसखमानक्ाटिकपितृस्वा- 
मिकत्ववती मोः । पुच्च्रत्तिस्थोटय समाना छिकस्थौ.- 
स्यवानेत्यादिक्रमेण बोधः । तदुक्तं काठथप्रकाद्ो । 

खा सहोक्तिः सहाथस्थ बरूददेक द्विवाचकम् । 
इति ¦ खब्दराक्ल्यः एकाथाभिधायकपदं यत्स- 

हान्वयबलादनेकाथोयिधायकं यथा कथ्लिहोधकं 
सा सहोक्तिरिति तद््थः | तच्नैकस्या्थंस्य वाचकम- 
न्यस्पाक्षपकमिति बोध्यन् | 

उदाहरणे आगत इत्येतदुमयवृत््यागमनवोधक- 
मिति तद्याख्याततारः । पुच्रकतृकागमनसदहितागम- 
नवाेति बोषः । पुत्रादेः सहा्थयोगथागभनादि. 
दारक एव वोध्यः । करचित्समानदेकात्वरूपं तत्स- 
मनियतं वा तदधः । यथा माषवापोत्तरं तत्रैव क्षेत्रे 
तिलवापे निः सह् माषान् वपन्ति स्मति भवति 
स्पष्टं चद् भाष्ये | 

(क क खभवात् 1 बलादित्यस्वाथमाह सहार्थेति । शक्तिरेव नाभिमतेःयाह 
यथेति सखदो्तिस्तन्नामालरकारः । 

दिगतमगमन्तस्य कीर्तिः पत्यर्थिभिः खह् । 
इत्युदाहरणं तदेव विद्यति तत्रेति तयोर्मध्ये इत्यर्थः । एकस्य 

अचानसम्बन्धिनः उदाहरणे दष्टान्ते प्रागुक्ते ! तदिति भकारत्य्थः। 
भागुक्तपश्चान्तरे आह -पुत्रति । पवं स्ति सक्ात्तद्योगामावादाह पु 
त्रदेरिति ¦ पृथाग्वनानाचाभिरितिवत्सहेनेत्येव सिद्धे युक्तग्रहण चब्द् 
विशेषानाद्रेणाथयोगे भवत्वित्यथंपित्याङ्येनाहञाभेति। तस्य पायि- 
कत्चवादण्ह क्ाचाद्ते | प्राग्वदाह तत्लमोते । तदर्थः सहाः । वापो. 
न्तरामत्यनन कारमेव(१)तः। भाष्ये अत्रेव सूत एवमध्रपि | तन ते- 9 

(२) अच्र फिचित्दारस्तृरितः 
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यद्यपि सहामतः पुञजेणे्याद्। सहाधंसामथ्योध्य- 
तीयमा नाक पाकतृत्वेन पुच्रान्तीया सिडा नच क्तेना 
प्मिधानं इतरसमामिनव्याहारं विनापि प्रतीथमानस्वप- 
करत्य्क्रियाकर्तुरेव तेनाभिधानात् । एवं पुत्रेण सहागम 
न देवदत्तस्येत्यादादुत्तरीत्या प्रतीयमानक्रत्थक्रत्य- 
धोन्वयिनोः क्तकमेणोरेव षष्टो न तत्तत्प्रतीयमा- 
नतदन्वपिनोरिति न दोषः । 

तथापि पुत्रेण सह स्थु इदया यथे स्रम् । स्वान्व- 
पिगुणदारा सहयोगस्य पित्तापुच्थोरविरोषेऽपि न पितु 
स्तृलीं या । प्रधानत्वात् । अप्रधानय्रहणप्रत्याख्यानेऽपि 
पितुने सा | उपपद्विमक्तरिति न्यायादिति सवे मा 
ष्ये स्पष्टम् | गुणद्रन्यकियासियुणप्रघानमिन दयोः 
खम्बन्धे सहङब्दप्रयोगो मवति । तन्नाप्राधान्यं नाम 

नेव । पुतात्तच्छञ्दात् (वह इत्युत्तरति स्येत्यथेः ¦) क्तरेव पितुरेष- 
उक्तति इतरेतीत्यथैः | कन्तृकरणयोस्तृतीयेत्यत्र तु नैवे वक्तु शक्यं 
ङत्पदादिङूपगमकाभावात् । आदिना भ्रागुक्तद्धिर्तीयं पितापुन्ौ 
सखदहागताविव्यादौ तु ठदुपात्तक्रियागतं बुध्यत इति न तृतीया | 

अप्रघानग्रहणफरमाह स्वान्वयमेति । स्वं प्रधाने) सदेति वदथ. 
व्यथः! सा तत्खूच्रविहिता दुतीया पूवे यद्यपीत्वाद्युक्तं विशेषं चक्तु- 
मुक्तमेव विशदयति गुणेति । तत्र सस्बन्धमध्ये । उक्तेषु रश्येषु 
शाब्द सखस्बन्धः पुत्र (१)स्यतस्य तु फतद्राहिध्येना्ये तत्वं विश्यदयति। 
इतरेति तन्न तयामष्ये वक्ष्यमाणनिरयासायादाक्तेति स इति। तद् 
भावादपि ख इत्यथः । अतस्तद्योगेऽपि तजर तृतीया तदाह सटैवेति । 
साह्त्यान्तरमाह पुश्रेणेति विशोषमादैवमिति । उक्तप्रकारेणेत्य्थैः । 
त॒नीति सदहाथेयुक्तेत्यादिः । आदिना द्विदीया । 
न -----------------~--~-------------~--~~------------~-----~------------------------ ~~~ - ~ ~-------~---------- ण 

(१) अचर मातकास्थः पाटोयथावद्वस्थापपेतः। 

१५८ 
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कि 

का{व्टगुणाद्यन्यधित्वानावः । उक्तेष्वागपनादिभिः 
पितः शाब्दः वुच्रस्य सदार्थवलात्यतीयमनेस्तैः खम्ब- 
न्धादारथः । इतरसम्बन्धे विना प्रतीयमानत्वं चार्थस्य 
शाब्दत्वं ¦ तचोक्तसादिदयवाचि सहशब्दधयागे रा 
ञ्दत्वरूपविशेषणाभावक्रता किदधिषटाभावः । विद्य- 
मानताकाचि सदकराब्दयोमे तु विकोष्याभावशःत्सः । स 
देव पुतरैृशाभि्मरं वहतिगद भीत्यादौ दक्संख्या- 
कपुच्राणां विद्यमानत्वऽपीत्ययेः | पत्रेण सहयःस ग 
त इत्यादौ वैराष्ट्यादिरूपं साहेत्यं सहाः युत्रसा- 
दहित्यवान् यः स गन इति बोधः। एवं तृतीयान्त 
स्प शाब्दाप्राघान्येऽपि प्रथमादयन्ता्थस्यान्याधी नत्व- 
रूपमाथमप्राधान्यं प्रतीयते । अतएव समकश्चयोम- 
ध्येऽन्यनरस्यापरेण सहागन्तन्यसित्युक्तं दुःखं ददयते 

यन्तु प्रधानत्वं सुख्यत्वमच्न नगरेऽय पधान भित्था- 
दिवत् । तद्भनावरूपं चाधरधानत्वं तृतीयाथ इति । 

प्राचां मतं खंडयति यर्विति मुख्यसर्वं सखङं । अखण्डं सखडंवा 
यद्वदाद्यवह्ार इत्याहातरेति अस्मिन्नगरेइच्यथेः } प्रधानराब्दस्य नित्य- 
ङि वस्वाद!ह परथानमिति वाच्यमिति अतप्वाध्रघानश्रहणे चरिता थं । 
नच ध्रघनि चृनीयान्याद्त्यथे  ततप्रात्तिपदिकाथमात्ेऽन्तरंगत्वात्ध- 

यमोत्पत्तेः 1 उपपदविभक्तीनां षस्यपवाद्तया पष्टावत्तद्धिरोषण्मा- 
द्व प्रछश्चत मकः । उक्त सहयुक्त अप्रधानवचममनथक क्षार 

क विभक्तेवलवत्वाश्प्रथमा भविष्यतीति अप्रधानय्महणप्रत्याख्यानभा 
ष्येत्यथः । 

किञ्च अन्तरङ्खत्व न युक्तं षल्यपवादर्स्वामिव प्रथमापवादत्वस्या- 
प्युपपद्विभ कीनामापत्तेः । अनन्तरस्येतिन्यायेन अरथमापवादत्व- 
स्येव यपत्तरेतेन द्वितीयदेतुरपि निरस्तस्नद्ाहान्यन्नेति शाब्दर- 
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तन्न राज्ञा सदह सेना गच्छतीत्यादौ तृतीयाना- 
पत्तरित्यन्यनच्न तेस्तरः 

पादेन खञ्ज इत्यादौ विकारपयुक्तत्वरूपसम्ब- 
न्धस्तृती याथः । पाद् विकारपयुक्तसंस्थान वेधुय॑वचर- 
णवानिति बोधः | कायेन दङावत्को खेन चलिलोचन 
इत्यादौ धक्रुत्याप्देत्वात्ततीया । अक्ष्णा काण इत्यत 
यक्लुन्ावान्. सचश्चुष्कः काणपदाथेः । अक्तिपदार्था 
गोलकं । गोलकविकारपयुक्त चक्चुनांडावाच् सचक्षुष्क- 
इति बोधः! अतिक्ायने तमविति सूत्रे नाष्ये त्वन्धा- 
नां काणतम इति कणिरयं सौम्ये वर्तते सर्व हमे 
क्षिचित् परयन्ति अयमेषां काणतम इत्युक्तम् । अ- 
ल्धानामपि वास्तवं काणत्वं वनते | तच्ादशंनप्रकर्षा- 
अयः पत्ययः | तथाच प्रसिद्धिरन्धानां काणो राजे. 
ति केयटः। ॥ 

जटाभिस्तापस्त इत्यादो ज्ञाप्यत्वं तृतीयाः | 
[पि 

लादाषित्यथैः। येनांमेत्यस्य टश्षये आह पादेनेत्याहि । सिकारेति 
पादस्येव । तद्ृकष्यत्वासमवादाह कायेनेति । तुतीयावास्य पव 
सम्बन्धः षष्स्यपवादोनान्योऽतओआह प्रकृत्येति । तृतीयार्थः सप्वे- 
त्याह मोारुकविकारेति । बषल्यपवादत्व मादान्धानायितिकणिरय- 
मिति पवं चेत्यदि. । वास्तवमिति नतु रोक्ग्रसिदडधमिति भावः 1 
पवं स्वार्थेन स्वेथा दष्टिदीनः काण इति रुभ्यते इति पृवेतो- 
विशदः इत्थभूनत्यस्य ठक्चणमाह जयाभिरेत्ति । यद्यपि ताभिस्ता- 
पसो ज्ञात इत्यर्थे छ्ानक्रियायाःकरणत्वास्सिद्धिस्तथर्गप वदाविव- 
क्षायां लक्ष्यलक्षणमावमात्र विवक्षायां वृतीया्थंतादित्याह ज्ञाप्यत्व 
निति हत्थभूनस्य यत्न रश्चणचाचक्रात्पुथशुपास्थतिरेव तत्रेव तेन 
तृतीया तेन कमडद्ुपाणं च्छात्रमद्राक्षीषदत्यादो कमंडद्टुपद्ान्न 
तृतीया केयरस्येच्यत्न प्रस्पष्ट । 
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जटाज्ञाप्यताषसत्वतिद्धिष्ट इति बोधः । दण्डेन धट 
इत्यादौ हेतुस्तरतीया्थैः ) देतुत्वमखण्डोपाधिः । द्- 
ण्डाभिन्नहेतुजन्यो घट इति बोधः । हेतुदण्डीयडह- 
लादि बोध इति तुचितम् । अध्ययनेन वसतीत्यादौ 
क्लस्याप्यध्ययनस्यज्ञानद्वारा देदुत्वम् | उक्तचहरिणा 

अनाथितेतु व्यापारे करणं हेतुरिष्यते। 
द्ररथादिविषयो हेतुः करण नियतक्रियम् ॥ इति च । 
च्यापारानावेशेऽपि योग्यतामाच्रण हेतुत्वम् 

आदिना गुणक्रिये | कियाविषधं त्वनाभ्ितव्यापार- 
मेव । दास्या सयच्छते । सयच्छतेर्दानपूर्वो भोभो- 
ऽथः । दास्ये दत्वा तां सङ्के इत्यथैः । 

इति तृतीया । 

हेताचित्यस्य रक्ष्ये आह देडनेत्यादि हेतुरिति कारण न राखी- 
यसुतस्य कठृसज्ञाया अपि सत्वेन कवेत्तृतीययैव सिद्धेः यन्तु अन. 
न्यथा सि द्नियत पूरवेवार्तत्वरूपकारणत्वमेव हेतुत्वमिति तन्नान्य- 
थासिद्धेरन्यत्रासिद्धेश्चान आद् हेतुत्वमिति । प्रङृतिप्रस्ययाशथ्योर- 
भेदः संसगः प्रत्ययाथेस्य च जन्यतासंसर्भणेतरजान्वयस्तदाह् दडा- 
भिन्नेति 1 प्राग्बत्सिद्धांतमाह हेत्विति हेतुशाब्दस्यासन्ञात्वनात बो. 
ध्यातरं ोक्तं ॥ 

यकु हेंतावित्यत्र फ्मपि हेतुखब्देन गृह्यते अध्ययनफटको 
चास इति बोधस्तन्न काचित्फरुमपि हेतुत्वेन विवक्ष्यते इति तद्थौत् । 
तथाचादेत्वध्ययनीयोवासः इव्येव बोघस्ततध्वनयन्नाहाध्ययेति । 
तथाच करणत्वद्यक्तर्भिन्नेव हेतुच्वशक्तिर् तृतीयाथ इति तात्पर्य । 
सन्न मानमाहाक्तचेति पूवैतत्पयेमाह व्यापारेति। अविरोधायाह 
क्रियेति पतेन दखोकिकहेतुरपि करणमित्यपास्तं अशिष्टेति वाधि 
करुद्यमाह द्ास्येति तत्र भाष्योक्तप्रकारमादह संयच्छतेरिति । भत्या- 
ख्िठभ्यमाह तामिति । 

इति तृतीया ॥ 
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कारकचलतुथयः संप्रदानत्वकाक्तिमानथः। सा श्- 
७ क्तिथ तत्तद्धात्वथकमनिष्टफलनिरूपकत्वेनेच्छावि- 

षयो यस्तननिष्छा । कमणा यप्निपरेति ससंप्रदानभित्ति 
सजात । कर्मनिष्टेटनेन कमणखतुर्थी नि मित्तत्वपरद्- 
शनात् । क्ेश्चुलयपेक्षया चलुर्थीश्चुनर्बरवनत्वं वोध्यते। 
अतएव रते सोमे मैत्रावरुणाय दण्डं प्रयच्छती- 
त्यादौ दण्डदानं न पतिपत्तिः किन्तु द्वितीयाचक्च- 
या वलीयस्या चतुर्थीश्चुत्या मेच्रावरुणसंस्कारकामिति 
मीमासकाः। 

त्तु तद्धात्वथकमसम्बन्धजन्यफलं गोखाभकृत- 
ससखादि तम्दाभित्वेन य इच्छातविषयः स सप्रदान. 

अनतिप्रसगायादह् कारकति सिद्धां तमतेनाह संप्रेनि अयमेवो 
देद्य इत्युच्यते जीर्णः । प्राग्बद्ाह साशक्तिश्चेति कमणा संबन्धुं यमि- 
ख्डति स सम्प्रदानमिति घूचाथः। क्म॑सबधश्च कर्मनिषएठफलटनिरूप- 
कत्वं तदाह वत्तद्धात्वर्थति । यस्तदिति योयस्तन्नि्ठत्य्थः | निमि- 
तेति तथाच शेषत्वे तस्येति भावः| क्रीते इति प्रयोजकलक्चणे बे 
जावरूणाय दण्डप्रद्ानमिच्यधिकरणे इत्यादि ! उपयुक्तस्याक्मीणंता- 
निवारक कम भ्रतिपत्तिकमे । संस्कारकमिति इदमेवाय करमत्युच्यतेः 
अन्यथा श्चुतित्वाविरशेषेण तथोक्छसं गतिः स्पष्टैव | 

नेयायिकाद्युक्तिं खण्डयति यच्िति । इत्थं हि तदाक्रूुन कमैत्वस्य 
क्रिथानिरूपितत्वात्कारके इत्यधिकाराच्च तच्कियाकमेणा करणभूतेन 
तार्करियाकमसम्बन्धजन्यफखमाभेत्वेन यमभित्रेति स संप्रदानमिति 
सूञजार्थः । कभंसम्बन्यजन्यं फक च गोलखाभजन्यं विपरस्खादि तश्च 
समनिन्यादारवलात्तात्पयैनश्चविन्चेष रूपेण भासते । कर्मसबम्धज- 
न्यफरमागित्वेनोरेभ्यश्चतुथ्क्रेथः पवंच विभ्राभिन्नो यो गोसंबधज- 
न्यस्युखाश्रयत्वने।देदयस्तन्निरूपितग चर त्तिस्वत्वात्पत्तिस्वस्वत्वनिचच्यु 

भयासुद्ूखो व्यापार इति बाधः । पबेच कमेणेत्यस्थ चारित्य 
स्पषठमेव । 
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क क भ © मिति तन्न | सवाक्लरे वीच्यवच्योक्ताधालामात् । तथा 
दााञ्द्वोधामावाच। 

यद् पीच्छाविषथत्वमेवोदेदयत्वमिति। तदपिन 
द्वो शूपकवानित्यादौ उदेदयविघययावेनान्वयादहवे उ- 
दश्वत्वप्रताताकवाप इच्छदषयत्वाप्रतातत, तस्माह्द्- 

स्यत्वखुदरयादिपदशक्यतावनच्छेदृकतया सिद्धम् प 
€ नद ॐ क ~~ [क 

दाथान्तरमेव । कचिदिच्छाविषयत्वस्मानाधिकरण- 
मित्यन्यत् | 

विप्राय गां ददातीत्यादौ विप्रासिन्नसंपद्ाननि- 
छादेदयतानिरूपकं दानमिति बोधः । स्वघच्युदेर्यता- 
निरखूपकत्व सम्बन्धः । संप्रदानविप्रीयभिति । ष्विप्रस- 

एवं क्रियया य भित्येवत्लपाद्यचतुथ्यौः क्रियाजन्यफलडाश्रयत- 
योदेद्योथः फटे च सखुखलखाभादीति यद्यपि अयमर्थो गत्य्थकर्मणेति- 
सू्भाष्यविरुद्धः तत्रहि श्रमाय गच्छतीत्यादौ क्रियाया अपि बक््य- 
माणरीत्या कत्रिमकमैत्वमाभ्रिव्य कमंतिसूत्रेण संप्रदानत्वात्संमर- 
दानचतुध्यैव सिद्धे चतुर्थीग्रहणे न कार्यमिल्युक्तं तथापि तदुक्त्य 
छरधेन कर्मणा यमभीस्येव सूत्रे उक्तर्वादाहस्ूञतिवोधाद्ुभवोऽपि 
तथा नेत्याह तथेति 

भूषणक्ायादयुक्ति खडयति यदपीति कत्तुरिच्छाविषयश्चतु्य्थः 
परस्य धातुना चतिसूपितत्वस्य संसगमयादया खामात् अयमेव वादे. 
दय इत्युच्यते प्वेच विप्राय ांददातीत्यत्न स्वत्वतन्निवृत्युमयाजक्- 
खव्यापाररूपद्ाधात्वर्थकदेशे स्वस्व चतुथ्येथस्य निरूपिततयाऽ 
न्वयः पवच विप्रामिन्नेच्छाविषयानरापितस्वत्वतान्नवत्युभयानक्क 
खो व्यापार हति वोध इति भावः । देतुमाह देव हत्याद्यप्रनीतरि- 
त्यतेन । कचित्सप्रदानविषये तदेव स्पष्टयति विभ्रायेतति कर्मणा 
सम्बन्धमिच्छतीति सृत्राथेघरकसम्बन्धमाहस्वेति संप्रदानेत्यर्थः। 
एव प्राचां मतन बोधाचुक्त्वा सिद्धांतम।ह सपरेति। मतद्वये भोक्तदोषं 
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प्रदानकमिति का बोधः । किया कारक्मावः; सम्ब- 
न्ध इति दितीयोकतदिदङीो चतम् | 

पित्तभ्थः श्राद्धं ददथादित्पादौ स्वत्वे पितृनिरूपि. 
तत्वस्य बाधेऽपि स्वस्वत्वानघ्रत्तिपूवकपरमाचस्वत्वाप- 
त्यनुङ्कुलत्पागरूपे दाधात्वर्थे पिन्रणासुदेदयत्व सत्वा- 
न्न दाषः ।*परस्वत्वहेतुख त्याग ए । अत एव विदे- 
कास्थपात्रसुदिदहय त्यक्तघने सीकारमन्तरेभैव पान्न 
स्य मरणेऽपि उदेरयपुच्रादिभिरेव पितरद्ायत्वेन त- 
डनं वि मज्य गृह्यते नान्येरिति व्यवहारः 

प्रतिग्रहस्तु कब्धावषगुणं पुण्यभित्युक्तेः पति. 
गृहीतघनद्ने फलाति शयजनकः । अदछा्षदत्त- 
स्वीकार एव प्रतिग्रह इति परितोषदत्ततिलतुरगादि 
स्वीकारे न दोषः! 

म मिकका आक भोमि 

+ (प प्रति पादयन्स्वमते निचाहमाह पितृभ्य इति बाधेषीति प्रतिग्रहा 
भावात् ॥ 

दाघात्वथं पागनुक्तमजाद स्वत्वेति पवच पिच्रभिन्नसंप्रदाननि- 

छरोदेरयतानिरूपक. स्वत्वनिच्रुच्याद्यनुक्कखो व्यापार इति बोधः, 
नु स्वस्वत्वानिवत्तकोपि त्शगो न परस्वत्वहेतुः भ्रतिश्रहदिरेव तत्वा- 
दत आह परेति त्यापीव्यथंः । विप्रादेल्ेन व्यक्तमाजायां गधिगोसियं 
विप्रस्य न ममेस्यादि सर्वजनप्रतीतेरितिमाव- । प्वेन प्रतिश्रहदिनि- 
रासः ! अतप तस्यैव तद्धेवुत्वदिव । अन्यथा तेरिवोदासीनैरपि 
तद्धनस्यारण्यकक्ुरादेरिविपाद्ानि प्रत्यवायो न स्यादितिभावः 

नन्वेवं स्वाकारे व्यर्थोऽतओआह प्रतीति । एवं सत्यसल्पतिश्रह 
स्प्रत्युक्तदेाषातिप्रसग वारयति अद्ष्टेति । मात्रपदङृचयमाह संद्् 
छार्तिविभक्तं धनं पुनभिश्रीङृत संख । तदस्यास्तीति संख 
सचनयः कथित् 



क» 
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ससषिस्यके साधारणस्वत्वोत्वादेऽपि ददातीत्य- 
प्रयोगात्परमाच्चस्वत्वोत्पत्यनुक्रेत्युषात्तम् । तच्चापि 
स्वत्ववति स्वत्वानुत्पर्या पूवेसवत्वनाश्ाङ्खीकार।त् । 
उपेक्चातु न नियमतः परस्वत्वोत्पादिकेति न तत्र 
ददातीति प्रयोगः। विक्रयोऽपि न तथा सूल्यदान- 
पूवेकस्वीकाररूपकथस्येव स्वत्वजनकत्वात्° । स्वत्वं 
च दानादि नाहयं प्रतिग्रहादिजन्यमतिरिच्तपद्ाथेरूपं 
तच्च बहिरिन्द्रियवेद्यं पर्याभीत्यादि ठउधवहारात् | 

विंथक्तो यः पुनः पिता भाजा वैकञ संस्थितः 
पितृव्येणाथवा प्रीत्या स तत्ससखष्ट उच्यते 

इति बदस्पत्युकतेः स्पष्ठं चदं सखषश्िनस्तु संसृ्टात्यत्र ( याज्ञ० 
स्खु° अ० २ भ्खो० १३८) मि्ताक्षसयां । साधति अखाधारणस्वत्व- 
नादोत्तरमिव्यादिः । ननु तत्र न स्वत्वनाश इति स्वत्व निच्तिपू् 
त्यनेनैवातिम्रस्त गवारणे मात्नपद व्यथंमतञह तज्ापीति । इच्छाया उत्ते 
जकरस्यांगीकारे तु गोर्वमिविभावः। पतेन न त्र स्वस्वनाशः कितु 
परस्वत्वोत्पत्तिमात्रं स्वस्वत्ववतिस्वत्वोत्पत्तिस्तु स्वेच्छया उत्त 
जकत्वादित्यपास्त । नन्ववमप्पुपेक्ायां दोष एवात आदहोपक्चेति अ- 
वपव विक्रयस्थरेऽपि नतथा प्रयोग इत्याह विक्रेति। तथान निय 
मतः परस्वत्वापादकः तस्य परस्वत्याजनकत्वात् क्रथस्येव तज्ञ. 
नकरवादि तिमावः । तत्राप्यनतिग्रसंगाय विद्ोषमाह सूर्येति 

नयु किमन्न स्वत्वमितिचद्न्र प्रांचः शलाद्जनिषिद्धययेष्टविनियो- 
गोपायभ्रूतक्रयगप्रतिग्रहादि विषयत्व । तश्च नवाहिरिद्धियवेदयं भराति 
ग्रहदिमोनसक्ञानविषयस्य वहिरि्द्रियायोगत्वादिति तन्न भरतिच्र- 
हादिनादंनतरमपि स्वत्वव्यवहारादानादेतः स्वत्व नरयति पति- 
ग्रहादितश्चोत्पद्यत इत्यादिव्यवहाराच् 

तदेतद् भिप्रर्वाह स्वस्व चेति सवेसग्रहायाह् बहिरिति अत पवध्े 
उादिः) अनतिप्रसगायाह तदिति अतस्तदाश्रहे तदीयययेष्रविनियो- 
ज्यत्वतद्यत्वब्यमिचारित्वाप्रहे चन तदूय्रद इतिभावः । पतेनायुमेय- 

4 



कराटीकासदहिताणं छघुपञ्जूषायां १२३५ 

तत्साक्चात्कारे च तदी यस्वत्वव्याप्यतद्ीययथेद्विनि- 
ज्यत्वचदिदमिति ज्ञानं हेतुः । 

सप्रदानपनेक्धोच्म्- 
अनिराकरणात्कतैः त्यागाङ्गं कमणप्खितम् । 
प्रेरणालुभतिभ्यां च लमते सप्रदानताम् इति ॥ 

आद्य "दृवता । प्ररणया याचकः । अनज्नुमल्योपा- 
ध्यायः | खण्डिकोपाध्यायस्तस्ते चपेटां दद्ातीत्यन्न- 
सथोगविदोषानुकरूखो व्यापारो दद्ात्यथंः । चपेटा 
परसुतकूरत्लम् । 

न दुद्राय मतिं दद्याप्देत्यादौ बोधनार्थं; खः। म 
तिशराञ्देन तज्नकवेद्ादि रूपं चश्रखुच्यते । 

दक्र चककि 

नेव स्वत्वं स्व पदयामीतित खरभिचंदन पश्यामीति वन्न विक्ठोषर्णा- 
क =, र~ @* ~ ध न् % &\ 

न्न सोकिकविषयत्वादवगादहीति नव्यतरोक्तमपास्तं तस्यखण्डित 
त्वात् ॥ 

अस्यभेदानाह सप्रति । बिघा दरिणोक्तमित्यथैः 1 कचैरित्यादे- 
= 
9 4 

सअध्यमणिन्यायेनान्वयः। अनीत्यनेनेकामित्याहादयमिति । सूयोवाध्यैद्- 
दातीत्यादि । नात्र दर्यः प्रार्थयते नायुमन्यते न निराकयेति । याचक 
इति । विप्राय गां ददातीव्यादि । अन्वेति उपाध्यायाय गा 
दद्ातीत्यादि 

न च दानादीनां परम्परया तदथच्वातादथ्यंचतु्यैव सिद्धे किमन- 
या संशयेति वाच्यं दा्चगोध्नौ संप्रदाने इत्यर्थत्वात् तत्सप्रद्ानकंदान 
(मिति बाधाथमाचदयकत्वाच्च अतएव लाद्ध्येचतुथ्यौ दानकमणो- 

गवादेः खंप्रदानाथेव्वपि दानाक्घयायास्तदथेत्वाभावन चतुथय॑तार्थस्य 

दानक्रियायामन्वयानापतिरिति देखाराजस्तदेनत्सृचित । क्मणेप्लि- 

तमिति । ध्याय इत्यत्र त्यागाङ्गमितव्युपकक्चषणसितिक्चित्पाठः 
नायं दाधात्वथः सवेतेत्याह त्यादिना खडीति कुखनोपाध्यायं 

इत्यर्थः । गत्याद्यर्थनिरासायाह् विन्चेपनि । मते बोधनाखमवादाह मे- 

१५९. 
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रजकाय वचं ददातीत्याद्ावाघीनीकरणं तद्र्षः | 
च्राषत्वविवक्चाधां रजकस्य वस्र षित्यपि भवति अ- 
जां भ्राम नयत्तीत्यादौ परया कमसंज्ञया काधा- 
न्न दोषः । पत्ये रेते इत्यादौ क्थनादि क्रियाया अ- 
पि सदशनप्रार्थनन्यवसायजन्यारम्मक्रिया निराषतं 
कमेत्वम् । पिण्डीमित्याद गम्थमानकरिंयापेन्षकार- 
कत्वदरानात् ¦ इरिरप्याइ- 
सदशन धपार्थनायां व्यवसाये त्वनन्तरा | 
व्यवसायस्तथारमस्मे साधनत्वाय कल्पते ॥ 
पूवस्मिन् था क्रिया सेव परस्मिन् साधनं मला! इति॥ 

संदश्ानं फकविषयः संकल्पः तत्पाथनायां स- 
लोपायविषयेऽनिराषे साधनत्वाय कल्पते | व्यव 
सायः किथाविकेषस्य फकसाधनत्वेन निश्चथः । त- 

ति । अस्याभयुपगमाद्।ह वेदादीति । पतेन प्रागुक्तसिद्धान्तं चुत. 
मतत्वेन साररव्य खाडकोपा न शृद्धवेत्यादिप्रयोगात् भा 
ध्यमते नेतावत्पयन्तभथं इति भूषण ऊदादचक्तमपास्तं । 

नन्वंवमजा त्रम नयकठीदत्यादौ नयतिक्रिया क्मेभिरजाभिः स 
भ्बन्ध्यमानस्य श्रामस्यकमत्वापत्तिरिति अतमाहाजारति । यद्यपि 
प्रामस्याजाकमकनयनो देदयत्वाभावात्तत्र नदि भामोऽजासस्बद्धे 
भवात्वताच्छा नतु. । किन्तद्यजा भ्रामसम्बद्धा मवत्वितीति भुषण- 
रदण्यव । तथाप्यजातोऽतिश्रसङ्गवारणखमाधिसाधारणराङ्कावामाह 
परयाते वात्तकादि खण्डकभाष्यसिद्धान्तमाह शयेति ¦ दश्चेनादय- 
श्चतखः । तदिति व्यचसायेत्य भः । कर्मत्व छजिमकभत्वं । 

ननु तासा नश्नवण मतमाह पिष्डीमिति । पररीच्यामाह् गम्थे- 
॥तालद्धान्तस्त्वन्यतो बोध्यः) अस्याथंमाह संदशौनमिति तदिति 
भिन्न पद् । अनन्तसनिकटवरसिनी तदाह ाश्चनेति। तजहेतुमादहा- 
भीति तादशेत्याददिः । तथाथमाह चेति । अस्य तात्पयमाह् तेन चे- 
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च्रानन्तरा प्राथेना साधनं, अभिलाषे सति निखय- 
करणात् । व्यवसायश्चारम्मे मानस्यां पत्तो सा 
घनम् । तेन चाप्यमानत्वेन प्रक्रुतक्रिया कर्मत्वं छ- 
भते । पूवरस्मिन् काटे क्रिया सा परस्मिन्दत्तर- 
काल भावेनि साधनम् । स्वावेक्षथा सिदडस्यैव त- 
हसा घनत्वकत् सेदशनं तु कियासाध्यफलाभिलाष- 
योग्यताविचिष्टचेनन्यस्यैव तत्साधनत्वात् | एवच 
कमणा यमिति चछुन्रेण संवदानत्वम् | पतिसंप्रदान- 
कमारम्मकमेभतं पत्नीकतुकं हाचनमिति बोध इति 
स्पष्टं भाष्ये । कटं करोतीत्यादौ तु नैव रीत्या तत्। 
अनयिधानात् 

क्रियया यमभिप्रैति स संप्रदानमिति वा्तिक- 
तेतु पलिसप्रदानक शयनमिति बोषः। तत्तत्सं- 
ज्तासच्ेस्तत्तदथें तत्तकारकशाक्िभत्वबोधनात् । 

पशुना सद्र पजते इत्यन्न फलटाश्नयः करणत्वश्ा- 
1 भी 

ति साधनेन चत्यथैः। प्राङृतक्रियारायनादिक्रिया कर्यं | वेपसेत्य- 
निससपरं ततीयाद्धःमित्याह पृवोस्मि्निवि। कचौदेरेक्यायोग्यतयां 
आह कारे इति । कारश्यासाध्यत्वाद्ाहोत्तरति व्यापारे इत्यथैः ¦ 

त्न दाजमाह स्वपेक्चेत्ति प्रत्यासरत्तिरभ्यमिद्ं अतप्वादसखदश्चै- 
नरिवति । अतष्ठव तस्य प्रागुक्तिः द्ुद्ध स्य तत्वासम्भवादाह पङेति । 
वद् त स्याप्यभावादाह योग्यतेति त्वादि त्यस्येतीतिराषः। एवच त- 
स्या अपि छजिमकर्मस्वे च खजेण तेनेव चरमोपष्ठम्भेनाहारम्भेति । 
नन्वेव कटं करोतीच्यादावप्येवं तत्या कटादेः खम्प्रदानत्वापच्तिर्तव 
आह कटमिति तत् सम्पदानत्व उक्तबोधतो वेलश्छषण्यमाह क्रिये- 
ति । तश्च पृवैसौचरकमेपदाचुतच्य। द्वितीयस्य क्रिथापरत्वे सिद्धम् , 

नयु तत्र सम्प्रदानत्वबोघोपि कुतः! पत्युदधेदयकं हयनमिव्येव 
युष्तोऽत आह तत्तदिति । अतएवाह पश्युनेति । तत्कमकयागत्वमा- 
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क्तिमान् । उदर्यः कमताहक्िमान् कमणः करणसं- 
ज्ञा संप्रदानस्य कर्मसंज्ञेति वार्तिकात् । पद्युकूरणको 
सुद्रक्मको याग इति बोधः। अग्नौ क्रि ष्युः प 
क्षिप्यते त्दुद्रायोपाहियते इति माष्यम् । दरये रो- 
ते भक्तिः | विषयतासबन्धावच्छिन्नप्रीत्यनुङ्लस्त- 
त्समानाषिकरणो व्यापारो सुचरथंः 1 तत्फलमरुत- 
प्राने; समवायेनाञ्रयो हरिः सप्रदानत्वक्ाकिमान्। 
सचस्य्थानां प्रीयमाण इत्यनुह्ासनात् । समवायसै- 
बन्धावच्छिन्नपीत्यनुकलखो व्यापारः धीघातोरथेः । 
अतं एव हरिं प्रीणथतीत्याटिसिद्धिः। रतद्मावे 
दि दरौ षष्टी प्रापेति शोषषश्ठयपवादो चऽचतुर्थी । 

केचित्त प्रीतिविषघयतामापद्यनानं मोदकं लौ 
ल्थादेवदत्तः प्रयुङ्के तद्ानुयण्यमाचरतीति हेतुत्वे भरा 
से हृदम। एव च इतुसंज्ञाभावे णिचोमाबद्धेतुगत- 
व्थापाराप्रतीतेर्मोद्कः स्वक्रियायां कता भवति नतु देव- 
दत्तः । उपात्त क्रियायां तस्य स्वातन्त्याभावा दित्याः । 

हाग्नो किटेति तथा प्रक्षेपो यज्यर्थः) 
रुच्यथोनामित्यस्य विषयमाह ह्यदि । तदिति प्रीतीत्यर्थः। 

तदिति व्यापरेत्यथंः । फलतावच्छेदकसखम्बन्धयाह समेति 
चतुरथ्यथेमाह म्प्रति । तदुपपादयति समेति । रख्चेस्ता- 
दशाथकत्वाद्देतदिति । खच्यथोनामिकीत्यथैः । हरौ लोद्यासम्भ- 
घादाह माद्कमिति । वेरणात्र तृनीयेव्याह तदानुगुण्थाभेति । पवश्च 
चृतीयापवादत्व नतु षष्टथाः अस्या देत॒संज्ञावा धकत्वेन सज्ञाभावे 
इत्यकार दटेषः। क्रियान्तरे तस्वेऽप्याहोपात्तेति केचिदि व्यरूचिवी- 
जतु तच्च तथासम्भवेपि प्रङृतोदाहर्णे न तथेति तदेव युक्तमिति 
वमेवाकरूशत्या विदाद्रयंति हरिनिषठेति । 
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दरिखप्रदानिका नक्तिकतेका रचिरिति बोधः 
हरिनिष्ठा या भक्तिविषया प्रीतिस्तदनुक्ूखो क्ति 
निष्ठो व्यापार इति यावत् । 

ये तु प्रीतिखमानाथा रुचिः कमसज्ञापवादस्धेद् 
संप्रदानत्वमितीच्छन्ति। तषां प्रीयमाण इतिसूत्रे नि- 
दलादपीधगतुयोगेऽस्यापरव्रत्तिः कल्प्येति गौरवम् । अ- 
भिरखुषतेख विषयतास्बन्धावच्छिन्न प्रीत्यनुक्ूलः पी: 
तिव्यधिकरशो व्यापारोऽथं इति न तस्य र्च्यथं- 
त्वमिति हरि्भक्तिमभिटष्यतीत्यादो न हरेः सं- 
प्रदानत्वन् | 

गोपी स्मरात्कृष्णाय इलाघते अचर छाघते बो 
धविषया स्तुतिरित्यषैः । बोधस्य फलतावच्छेदकः 

[य 

ननेय्यिकादिमत खण्डयति यत्विति । श्रयति अत्यथा कर्णि 
शानच् न स्यात् । अतएव भरागुक्तस्य हरि भ्रीणयतीत्यादेः सङ्गतिः 
नन्वेव मपि अभमिङष्यतियोगे तत्वापत्तिस्तस्य खच्यथत्वादत 
आदहाभीति चस्त्वर्थे रुष्यतेरितिपाठः। अतएवात्र तथो क्ति सङ्गतिः। 
ततो मेदकमःह प्रीतिन्यचीति। 

ग्छाद्यहुङ्स्थेतव्यस्य विषयमाह गोपीत्यादि ज्ञापवतित्यथे इत्यते. 
न । घुच्िना नतु विषयता अतएवाह बोघाश्रयेति । तदुपपादयति ज्ञी- 
पस्यति तचज्ञापनवचनाव् जपः सन्नत्तात्कमेणि शानजिति णिजत- 
बलादिति भावः । विज्ञेषमाहद सन्निति । तेति तयोमेध्ये । ण्य्थै- 
कर्मणो प्रहणे इत्ण्थेः गम्यमिति । अतप्व कष्णायात्मानं इराघ 
ते इत्यपि भवति । अतपव उक्ताभिसतन्धानादेव । अथं योगः । उभय. 
वेटश्चण्यमाह कष्णस्यैवेति छृष्णं इराघते इत्यादि तदा हि ङष्णच्रु 
तिबोघधविषयथा छष्णकर्मक्ना स्वत्िरिति बोधः इखाघादेः स्तुत्यादिमा 
्र(पेत्वेऽप्येवमेव 

अन्न सनो ऽसभवादुक्तरत्यिा विनिगमनाविर्दात्पक्षंतरमाह 
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सम्बन्धो धृत्तिता । स्तुतिश्च शणवत्वप्रतिषाद्काग्दः 
प्रसोगादिः । स्परादिति देतो वश्चमी । बोधाश्नयस्थ 

शछछाघहूलरस्थाद्यपं ज्ञीप्स्यमान इति सम्पद्ानत्वम् 

ज्लीप्स्यमानपदेन परधानभुनण्यथेकमणो ग्रहणम् 

सनस्वारस्याद्यद्विषथकज्ञानानलद्रूटव्या वाराचुङ््लव्या- 

पारस्तस्य प्रक्रल्थंकभणोऽपि तेन पदेन ग्रहणम् । अ- 
न्यथा ज्ञाप्यमान इत्येव वदेत् । तच्रादे गापीकतृका 
स्मरहेतुका कृष्णसम्प्रदानिका अथात्करष्णनरुततिबो- 

धविषथा स्तुतिरिति बोधः। स्तुतिश्ात्मनः परस्थवेति 
तु प्रकरणादिगम्थम् । जत एव कृष्णाय गोप्या 
च्मानं परं वा छाध्यं कथयतीत्यथे इति धाश्चः कम 
सज्ञापवादोऽथं कष्णस्येव स्तुत्यत्वे तु परत्वात्कम- 
स्वभेषं | 

यद्वा उणोत्कर्बेण छाध्यमानः कृष्णो शुणवत्तया 
तत्वमर्था चरणेनाध्थारो पितप्रेरणत्वाडेतुरिति इतु- 
त्वापवाद इयम् । इनुते इत्यन्न द्योते बोघविषवमि- 
तरादक्चीन योग्थदेह्यस्थापनमरथं : । आगत्मानभित्याद्- 
रष्याहारः । सपत्नीपिथा चात्माद्स्तथा स्थापनं 
बोध्यम् ! एवंच गोपीकतैका कृष्णस प्रदानिका अथा- 
कु ष्णन्रुत्तिवोधविषयात्मकमकतधा वस्थानावुद्ूला- 

क्रियति बोधः । तिष्ठतेः स्वासिप्रायबोधाचुद्कूलटस्थिति 
वि 

यद्धेति नितुत्तप्रषणपक्चस्ंमवदाहाध्यारपाति द्य संश्रदानस 
श्वा ! भ्राग्वदाहात्पानामाकत । परमतनद आाल्मानामलत्यस्वाच्यहरर उ 

हास्मक्मकेति । सिति बोध इति पवंचाच्रपक्चे रशखाघादेधास्वयं 

योधरूपफलाश्रथनिष्ठा सय्रदानत्वश्चक्तिरिति भावः 
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रथः । हविः स्वाभिप्रायवोधानुकलक्ापथकरणमर्थः । 
कृष्ण संप्रदान कबो धानुद्रूला स्थितिः । तत्संप्रदानबो- 
धालुङ्लं चापथकरणमिति बाधः | 

यदा छाध्यदेः स्तुत्यादिपूर्विका -बोघना्थैः । 
स्तुत्या कृष्णमात्मानुरागं बोधयति हलुत्या त क्रुष्णं 
बोधयति स्थित्या हषयेन तं कृष्णं बोधयतीत्यर्थः । 
प्रकृत्यथेकर्मणो ग्रहणे तु स्तुत्या इत्या स्थित्या हापयेन 
कृष्णः स्वसखखीजनं ज्ञापयतत्यथेः । 

भक्ताय धारयति माक्ष हरिः । धङ् अवस्थाने 
इति धातोर्णिं च्यवस्थानालुक्कूलो व्यापारो धारेर्थंः। 
तद्र्थावस्थित्थाश्रवसबन्धी संप्रदानं घारेरूलमणै इ 
ति सजात ररिकतैको मक्तसंप्रदानको मोश्चकमका- 
वस्थित्यनुङ्कलखो व्यापार इति बोधः । रोषषछयप- 
बादोऽयम् । अच्ात्तमणां दइानक्रियया कारणस्य नि- 
मिनत्तम् । यतोऽसौ तदृणं ददाति । ददाति नश्रूयते 

विनिगमनाविरहादाह यद्वेति बोधनेति ण्यंतस्य रूपं । अध्यादार- 
मादात्पेति स्वुत्तिश्चकृष्णस्यैव । तं आस्माचु सगं । पवमत्रेपि हुतिः सप- 
ल््यादिभ्यः कृष्णस्यैव । स्थित्येत्यादेः पत्येकमन्वयः एवमग्रेपि । 

नन्वेवं सति ज्ञायमान इत्येव सिद्धे सयुक्तिवेयथ्यै ण्यतकन्तुश्च 
कर्मण इव्युत्त्या क्ायमानपदेन तस्येव श्रहण सिद्धेरतस्तेन तस्यापि 
ग्रहण, तस्यापि क्ञापनविषयेच्छाविषयत्वान्नरानजनुपपतिरित्युकते 
तत्पश्चावष्टमेनाह प्रत्यथेति अच्रपक्चेऽव्यवहित पव तदथं इत्याह 
स्तुव्यत्यादि प्राग्बदाह स्वेति । स्तुत्यादिः ऊष्णस्येवाजापि । 
तस्मादुभयोरपिच्रहणे पतेनान्यतरस्येव अ्रहणमित्यपास्तम् 

घाररुत्तमर्ण इत्यस्य विषयमाह भक्तायेति अस्थान मवस्थित्य 
कूरो ग्यापारस्तदाह तदर्थेति घायथैः। अययोगः। तत्वसुपपदयन् कार 
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इत्यश्रयमाणकिथात्वाच्छेषे षो प्राप्ता सवत्र । वि- 
दोवविवत्ताया अभावे क्ियानिमित्तत्वमान्राञ्चयणेन 
शोषत्वं प्रा्मितिबोध्यष् । तदुक्तम् । 

हेतत्वे कमंसंज्ञायां चोषत्वे वापि कारकम् । 
ख्च्यथीदिषु शाखेण संप्रदानाख्यस्तुच्यते इति ॥ 
नच ऋणं नाम सजातीयद्रन्यान्तरद्भमङ्गीक्रत्य 

ब् ॐ 0 © क 

परदत्तपरक्ीयद्रव्यादानं तज्लन्योऽधमेणनिष्ठः परि. 
शमो धननाश्योऽ्टष्टविरोषो वा, उभयथापि नेह परा 
सिः। मोक्चस्योक्त रूपक्छणत्वयाभावेन नक्तस्थोच्- 
म्णैत्वामावादिति चेन्न । आवद्यकदेयत्येन तच्चापि 
ऋणव्यवहारात् । 

पुष्पेभ्यः स्प्हयति । स्ण्हयतिरिच्छामाञ्चवाची । 
हच्छा नुक भनः संयोगादिव्यापारवाची च फला. 
वच्छिन्नच्छावाची च। आदये स्णृहेरीष्खित इति 

४ ~ © क $ 

संप्रदानत्वब्र्। तत्र हि इहप्सि्तत्वं घात्वथेव्यापार- 

कव्वभाद । अन्रोत्तेति नेवं केवलमत्रेव कितु शब्दः पुरुषः इत्थाद्ावप्पे- 
वमित्याह सवेत्रेति । तदुक्तं हरिणा र्च्यथादियोगे यतूतरितयान्यत 
मत्वे सति कारकं तच्छाखः संप्रदान स्यसुच्यत इत्यथः । चथनिरा- 
सायाह परदत्तति । तस्यपि चायोदिनिरासायाह् परकीयेति 

नन्वादानस्य ऋणत्वेन तदुत्तर ऋणमस्तीत्यादिव्यवहारो नस्था- 
दतञआह् तञ्जन्य इति आदानजन्य इत्यथैः अनतिप्रसंगायाह परीति 
अशष्ेति दूरदष्ेत्व्थः । शद भक्तायेत्य्च। ऋणेति तत्वेत्यथैः । छृन्येऋ- 
ण इतिवत् । स्पृहेरीप्लित इत्यस्य विषयमाह पुष्पेभ्य इति । गादीति 
तद्ूपञ्यापरित्यर्थः । द्वितीये पक्षातरमाह फडति आये इच्छामाजाथ- 
कर्वे फडति यच्ञेव्य्थैः । तमपारभ्वमाह कर्मेति द्वितीयाप्रकरणे 
हति भावः। अत्ये इति अंस्यान्यतर इत्यथः । अत्व स्पृहणीयं पु- 
ष्पमिति संगच्छते । षष्ट्यवेति अतव 
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न्धफखाञ्चयत्वं नतु फकस्य घात्वथत्वाग्रहः | क- 
मसनज्ञा तु घात्वथपलाञ्चयस्येत्युक्तम् । शोषषष्ट्यष- 
वाद् पएतत्सप्रदानषविभक्तिः । पृष्पसंप्रदानिकेच्छेति 
बोघः । अन्त्ये कमेत्वं पुष्पाणे स्प्रहयतीति । संप 
दानस्यापि तत्वेनादिवक्चायां षष्य्येव । 

हरये. कुष्यति दुद्यतीष्येत्यस्रयति । तन्न वधा- 
द्यनुङ्कलन्यापारजनकसित्तवृत्तिविषटोषः क्रोधः कुषे. 
रथः । दुःखजनकक्रिपारूपापक्रारजनकशित्तइत्तिवि- 
शोषो दहः | धात्वर्थोपक्लंगृरीतत्वादेतावकमकौ । 
विषयतचैनडात्वथसरूलमूतको पसंवन्धिनो हरेः चरु 
धटहेषयासुमा्थानां य प्रति क्रोपः इत्यनेन सप्रदान- 
त्वम् । दरि सचप्दानको द्रोहः कोष इति बोधः । अन्न 
दोषघष्ट्यपवाद्त्वम् । उत्कषविरोधिधमोरोपानुक्- 
लस्ध्ापारजनक्यित्तव्रत्तिविरेष हृष्य | दोचाचारा- 
दिगुणविषये दस्मादिक्रुनत्वरूप दाोषारोपानुङ्ककञि- 

तच्रसतिविकशाषोऽसूया । एते चित्तब्रत्तिविरोषरूपको- 
पसूलकाः । प्ररूढस्य वाक्ूचष्लुरा दि विकारानुमेयस्य 

कुमाय व कांनस्य अस्यति स्प्रहयंति च 
दति स गच्छते । 

क्रद्धददेष्यत्यस्य चिषयमाह हरये इत्यादि । तत्र कध्ाद्ीनां मध्ये 

तत्वात् सगीत कमकेत्वात् । एतदिति उभयेत्यथः । अततएवाह्ा- 

रत अभयनत्ययः । इरः ऋ धदहास्वाामच्डावदि्रयरवा भा बा 

यया य्मित्यनन न ्सिद्धिः।यप्रति काप इति खाधारणावेकेषदन्ध- 
माह पते इनि क्रोध्द्यः सवं इत्यथः । सामान्यनाह चिन्तद्तच्तीति 
अतपच कुपेस्तदथेत्वामावेन न तद्योगे इद् ! एवच कुप्यति कस्मैचि. 

दित्याद्यसाध्वेवेति वोध्यम् । 

१६० 
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कोपश्यैव ऋौघपदाथत्वेन तस्यापि कोपम्लकत्वं कु- 
पक्रोपे तितु तद्रुत्तिकोपत्वसामान्यमाद्ाय 

कमेसज्ञापवादोऽच् इरेसप्रदानकात्कषाविराधीं 

त्यादिकमेण बोधः । तद्धाल्वथमूखमुतकोपविषयत्वे 
सति तद्धास्वभेफलाश्चयस्पाच् संप्रदानत्वम् । सत्य 
न्तेन मायोणीष्याति सैनामन्यो ऽद्राक्ञीदित्यादि शयु 
दानः । भित्राय दुद्धति प्रतापोऽपीत्यादौ चतनत्वा- 
रोपो बोध्यः। दिषस्तु वल्वदृदुःखसाघनताज्ञानज- 
न्योऽप्रीतिजनकथिन्तव्तिविन्छोषः । ओषधं देष्टीति 
थथा । एतदेवानभिनन्द्नम् । तद्योगे तु नेतत्पवरन्तिः । 
क्रधाद्यथत्वाभाकात् | 

करष्णाय राध्यति इश्चते वा । अत्र प्र्षविषयद्यु- 

नु ङप क्राथ इत्यजुरासनेन तस्यापि क्रोधाथ॑त्वेनान्येषां तन्मु 
ख्त्वेपि क्रो घस्य कथ तन्मुत्वमतो नह्यङ्कपितः कष्यतीति भाष्य- 
मूरकमाह भ्ररूढति ¦ अतपकाह वागिति नन्वचमनुश्ासनस्य का- 
गात्ते रतञाह् कुपेति। अनयोः सकमकत्वाद्ाह कमौति । अचर ईष्याद्य- 
भयत । विश्चष्ठसुच्रन्थम!ह तद्ध।च्वर्थेति क्रुघाद्यन्यतवेच्यर्थ. । अच्र 
उक्तलक्ष्येषु । भायामिति नामाय) प्रति कापः किन्तुपरदुंदयमानां तां 
न सहत इत्यव षवचात्चन कपञङ्चन्यष्या 1कन्त्वन्यपुरूषद् श्नज्- 

न्येति मावः। पवं सति कचिदपराक्ि निराचष्टे मिजायनि। 
यत्तु प्रांचः देषो बखवद् दुःख घ्ाधननान्ञानप्रवोजय, ्रत्याख्येच्छा- 

या अमाच एव नतु चित्तडृतिविश्चेषः ओषधं द्ष्टीति भयोगादतपव 
तद्योगे नेद् प्रवतत दत द्धथिप्रयेणेवानामि नदन द्विषरस्थो द्विष अप्री- 
तातेति धात्वचुसारादिति तन्न तरस्ाजत्यनेतस्यापि तदपत्वस्यै- 
चयात् तज्रल्यतद्ातम्रसयाभच्रात्तद्ाह् बलबादते । पकोनाक्छव्या 

डृत्तिः । ततद्िय् 
राधीकष्योरेत्यस्य विषयमाह ष्णायेति अचर उमयन्न कर्णः 
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भाद्युमपयोलोचनं धानोरथः । तद्थपश्चविषयसव- 
स्विनः क्रष्णस्य 'राघीश््योयेस्य विप्रश्च इत्यनेन सप्र 
दानत्वम् | क्रष्णसंप्रदानकमथाल्छ्ष्णसंबन्धि प्रश्चवि- 
षयरुभाल्ु मपयालोचनमिति बाघः। 

विषाय मां प्रनिश्ुणात्पाश्रणोनि चा ! अच्र 
प्रवतेनाजम्योऽभ्युपगमो धात्वर्थः । स्वार्थपवर्तनाञ्च- 
यस्य प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कर्नेत्यनेन सप्रद्ानत्वम्। 

हात्रेऽनुगणाति प्रतियणाति चत्यच्न ङंसनावेषय- 

हषातुक्लव्यापारलश्चणं पोत्साहनं घात्वर्भः । धात्वर्ध- 
च्रासनाश्रयस्वाच्ा नुप्रतिसरणश्ेः त्यनेन संप्रदानत्वम् ! 

तेन इनाय वा परिक्तीत इत्यन्न करणस्य पक्षे 
खप्रदानत्वन् | रलव्यापारश्च दानन् । कटेभ्यो या- 
ति । अत्राहर्तुमिनि तुखुनन्ताथक्म चतुथथः । फएल- 

प्र्नविषयस्य धात्वर्थनोपस्ंग्रहादकमंकावेतो । अतपव श्यन् या. 
धे।ऽकमेक दे षेत्युकतेः। तदेकदेशो धरइनविषये ऊष्णस्बान्वयस्तदादह 
तदेति उभयथिकदेद्चेत्वथेः । प्रत्याङ्भ्याभित्यसरप विषयम्राइ विप्रा 
येति । व्याख्यानाल्प्रव्यकनिमिनत्वमितिमावः । प्रक्त्य्थस्य तञ्च प्रव. 
तनायामन्वयः । विप्रखप्रदानक्रो गोकूर्मकोऽथांत् विप्रनिष्ठ्रवर्वना- 
जन्यो देवदत्तनिष्ठभ्युपगम इति बोधः । तत्र विधस्य कर्तृ (वरेष्सा)ज-. 
नकत्वेन हेतुत्वे ध्रापरे इदं । तदेतद भिप्रेत्याह स्वार्थति। 

अलुप्रतत्यिस्य विषयमाह होत्र इति । अनु प्रतीकतभेन्नं पद् दु 
तषपचम्यतं । गण इति इनांतानुकरणात् षष्ठी । शंसनेनि शंस्ितुरि- 
स्यदः । दोतृसप्रदानकोऽथद्धोतृनिष्ठशंसनाविषयद षायुक्कुन्छो व्या- 
पार ओथामोादैवत्यादि शब्दश्रयोगदूप इतिबोधः । कर्मत्वापवादत्व. 
मस्य तदाह धात्वथेति। 

परिक्रयणं इत्यस्य विषयमाह शतनेति अचर करणस्यैव पन्च सं- 
प्रद्नस्वेन भानभित्याह करणति नन्वेवं कस्तद्ढयापारोऽन जाह 
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कमेकाहरणफरकं यानमिति बोधः। एतब्दोधोपप- 
्तिराकाट्ाबाद्ान्ते पद्द्रिता। 

यत्त॒ फलेभ्य हत्य्नाररणपकिथा चतथ्यथेः । क्म 
त्वप्रयोजकत्वे पूवपरयोः संसखगाकितनि नन्न | क्रिया 
थोपपदस्य च कमणि स्थानिन इति सच्रसच्वेनदृश्ो 
ऽथे साधुत्वे मानाभावात् । 

यागाय याति। अत्र प्रातिपदिकार्थे प्रथमाप- 
पवादश्चतुथीं घलयं तुञ्ुना समानार्धः | यागणफलकरं 
यानमिति बोधः । 

नत्वा तृणाय तृणं चा मन्ये | अच क्म दिनीया- 
चतुथ्वारथः तृणप्रद् तुणस्हकषरम् । त्वत्कमकलतृण- 

दातेति ) 
क्रिया्थोपेत्यस्य विषयमाह फलम्य इति कर्मति फटाश्चयरूपमि- 

व्यथः ! दर्दितेति यथा वाक्या वाक्यैकेदेहाधयोगस्थसखे प्रचिक्वा 
पिडीभित्यादा तस्येव पदस्य सपूणवाक्याथंशक्तता तथास्य समु 
दायस्याहरण्रटितोक्ताथं शाक्तेरेतच्छाखक्लात । स्थानिन इत्युक्ते- 
स्तत्प्रयोगे नेति बाध्यं | 

नेयाप्यिकायक्ति खंडयति यास्वानि 1 यत्त फरकमैकाहरण फल 
पदस्य रक्षणा चतुथ्योश्च पएरुमथयुक्ति तन्न गोरवात् अतद् 
रणाते तन्माननमित्यथः । यथाक्रमान्वयेनाह कमेस्वेति क्मेणीत्युकति- 
विरूदमित्याह् क्रियाथोपे्ति। 

तुमभांदित्यस्य विषयमाह । यागायेत्ति कोधोवपत्तये अह चञ- 
यमिति मावे ये प्रत्यया वक्ष्यन्ते ते क्रियायामुपपदे भविष्यति स्युरि 
त्यथदन भाक्वचनास्चेतिसूतेण विहित इत्यथैः । 

न्यकमणीत्यस्य विषयमः!ह नत्वापि्तिे अनादरे इति मन्यक- 
मैविरोषणं ततयातक यत्कमेत्यथ॑रतेन युष्मच्छब्दाखतुर्थी न॒तद्- 
ध्वनयद्मह तृणति अनादरश्य नाद्समाकवमात्रं अपितु नन्छिऽधमौ- 
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सररकमकप्रदुशत्तिज्ञानानाव इति बोधः | त्वादि 
छोष्थकतृणसदशरपकारकाति थाचत् । पएर्वचात्थन्नाप- 

© [कि @ 9 छ ९ 

कषः फलति तच्नेच चयं चतुर्धा साधुरिति माष्यस्पषम्। 
ग्रामं ग्रपाच वा घाति । अघर दिपीताचतुरध्यः 

प 
कमंवाथ इति सूच्मनम् । 

क क $€ 9 

भ्ये तु यतरेवारम्मपरयन्तमर्थेन गम्यमानं 
॥ [क ९ [कप ४६ | [ 

प्रारस्मं परनि यात्याद्ययस्य कूचरिमकमेलयथा तेनासि. 
यमाणत्वादूामस्य सप्रदानत्वम् ¡1 फलाश्चयत्ेऽपि 
तत्वस्याविवन्ता । एवच ग्रामसंप्रद्ानकोत्तरदेरसं- 
योगानुरूलन्यापारविषयक आरम्य इति योधः । 
अतिप्रसङ्खगस्त्वनिवानाद्ारणीयः | ग्रामं यातीत्यादतै 

९ ~. 

तदधो मावः कमत्वविवच्ा च| 

द्विव प्रतिपश्चवाचित्वात्तिरस्कारः सच उयाख्यानादपङृष्निरूपि- 
तोपमेयत्वस्याभावरूप उपमयेऽच गर्त नत्वपङणएसयटद्यरूपः तत्प्र. 
तीतिश् मन्यतर्त॑त्सम्राभिव्याहारे पव तृणतुर्यमपि न मन्ये इव्यर्थः! 
तदाह स्वत्कमकेति ्ञानास'व इति तस्याप्यभाव इत्यथः । वृणायम- 
त्वा रघुनदनोपीत्यादौ नजोध्याहासादि बोध्यं विंशेष्यतापकःरतो- 

भयावच्छिन्नज्ञानमच मनेर्थ इत्याह त्वद्धिशेष्यकेति उक्तारायददेवा- 
हेवचेति। 

गत्यथक्रमणीत्यस्य विषयमाह न्राममिति सुचप्रत्याख्यानप्रका- 

रसिद्धांतमाह भाष्ये त्विति सिद्धांतिनामिति क्षेषः 1 अध्यादहारक्याः 
आवादाद यातेरेबेवि । प्राग्वदाहास्मेति नारम् प्रतीतिन गम्यमान 

मारम्माभेति पाठान्तरं । तेन सद्रूपकर्मंणा । सपरेति कमण्मयपमित्यनेन 
नन्ववमपि फलाश्चयत्वेन परत्वात्कमत्वमेव स्यादत आह फडखाश्च- 
यत्वेपीति तत्वस्य कमेत्वस्य पवंच सं पवान्नर चतुर्थ्यं्थशत्याह पकं 
चति तस्य तदूर्थकत्वेन तदुपपष्दनेचेत्यथः । नन्ववे करटं कराती- 

५ 

त्याद्ावतिश्रसगोऽतओदातोति नन्वेवं कथपाक्षिकस्य घाम यात 
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विपायादने इत्यादौ तादर्थ्ये चतुर्थ तादथसुप- 
कार्योपकारकभावः सवन्धः।विप्राय दधीत्यादौं विप्रकतु- 
क भोजनोपकारके चिप्रापकारकल्वारोपाद्विप्रोपका्यो- 
पकारकं दधीतिवाधरः। सुक्तये हरिं मजति। सुक्तिरूपोप- 
कायांपकारकं हरिकमकं भजनमितिबोधः | एवमध्य 
यनाय वसती त्थादिष्वपि। वादथ्येस्यापिश्षवन्धत्वेन 
विवक्षायां दष्येव यथा युरोरिदं शुषेथनमिति स्पष्टं 
भाष्ये । तादथ्यस्य हेतुल्वानुगतत्त्रेऽपि क्रारणवाच- 
कान तृतीया । छुण्डलाप दिरण्यभित्यादौो कायवाच- 
कादुत्पद्यमान चतु्यव कारणगतसबन्धस्य बोध 
नात् । वस्मे इदं तदथम् । तच्छब्द् उपका्यवाची हद्- 
मथे उपकारकं तत्रोत्तरपदार्थस्य कारणरूपस्य ज्ञाप. 
नायस्वेन प्राधान्यात्तच्छञ्दवाच्ये गुणे सम्बन्ध उभ्द्- 

न हत्याः । सुखाय पुण्य नरकाय पापामेत्यादसा- 

ध्वेव | तुमथचजन्ते पाकाय यातीत्यादौ घञा ताद् 

त्यादेः सिंद्धिरत भह प्रामापरिति । शत्यादो त्तु तद्यौति आरम्भ 
पतत्यथ. । किन्तु संयागानुक्रूरुव्या गाराथकत्वमेव तदाह कम 
त्वेति ईतीतिश्चषः । अथो पपद्ावमक्तिचतुर्थीमध्ये ताद्व इत्यस्य 
विषयमुक्तर्यत्या यस्य नलिद्धिस्ताहरामादावाह विप्रायेति अच्रोप. 
कारारोपादित्यथं । एव वोधः प्रामपि ' दिेषमाह तादथ्यैति करणः 
त्वस्यक्रियामाजवि पयत्वादाह हेतुखति वाचकात् यथासम्भवमोद 
नदैः स्पष्टाथमाह कुडरयेति नचु चिनिगमनाबिरहद्विपसीत्यमेव 
कुतो नात आह तस्मा इति तत्र समाक्चे तथाचोद्भुतत्वमेव तज 
विनिगमकमिहठिभाचः। 

यत्तु तदथत्यत्न बहुवीहिरवधारणगभस्तजाथंङब्दाथ प्रयोजनस्य 
जन्¶तयेच्छविषयरूपत्वे दु.खाय पापमित्यापात्तिस्तदर्थेतिपुक्ऋरैय 
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ध्वेस्योक्तत्वादेतद् प्राप्त्या तुमरथीच मावचचनादित्या- 
रब्धम् । 

भक्ति ज्ञानाय कल्पते | कृपरत्प्तिरच्रा्थः । प्रथमा- 
पवादोऽच्। क्ट्वि सपद्ममान चत्यनेन विकार वाचका- 
चतुर्था विकारच प्रक्रतिरूपारोपः मक्तिरूपनज्ञानकतु- 
कोत्पत्तिरिनि बोधः। गक्तिरच निदिध्यासनरूपा 'परकर- 
तिविक्रत्योर्नद विवक्षायां तु प्रक्तिविकृतिमाचाप्रती- 
तेजनिकतैरित्यपादानत्वेन भक्तिपदात्प्चनी मक्त 
क्तनेकल्पते इति । ज्ञानस्य कतुस्वेन कारक विमक्तेबंलव- 
त्वेन च तनः प्रथमेति कैयट स्पष्टम् | मक्तिज्ञाना- 
त्मना परिणमत इत्यादावात्मगब्दृस्तदचत्तिघमपरः 
ज्ञानत्वविशिष्र्पान्तरपासि मक्तिकतकत्यभः अच्- 
प्रकृतिगिक्तिमावाप्रतीतेने चतुर्थी किन्तु प्रक्कत्यादि- 
त्वातरृतीया | 

ध्र चेति नैयाविकास्तन्नार्थेन नित्यसमास इति विदषवचनस- 
त्वात् तद् ध्वनयन्नाह सुखायत्यादि । तुमयंनि विशेष्यम् । 

कृल्टरपीत्यस्य विषयमाह भक्तरित अनुश्लास्नावाघायाहाॐति 
नतु सवेंञततिमाचः । यत्वत्रदीद्धितादयः सम्बधोच् चतु्यथः भक्ति 
तुका ज्ञानसस्बन्धिनी उत्पात्तरिनिवाधः । पङतिविङृत्योदातवेब- 

क्षायां विङतिवाचकाच्चतुर्थीं अभेद्विवक्चायां तु कचचत्वात्पथमेवेत्ति 
तदसदिति इ्चयन्केयरोक्त माह प्रथमेति अच्रउक्तलश्ये सप्तिरुत्प- 
तिः क परीत्यथत्रदण सप्तम्यन्त कट्टृष्यथकध्रातुयोगे उत्पद्य मानर्थैव्त॑मा- 
नच्चतुर्थां ति वातिंकाथेमाभिप्रत्याह् विकारेति अन्यमक्तेस्तत्वासभ- 
वाद्ाह निदीति। 

ननु तदपि ततोऽनेन कतो न चतुर्थी अत आह ज्ञानस्येति न- 
न्वस्याः प्रथमापवादत्वमुक्तमेवातआह कारङेति । कैयटे इति तेन 
दि कलस्य लक्ष्य विकृतः भरतिरूपारापात्सामान।धिकृरण्य वद्त।ऽ 
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फ. 

वाताय कपि विदृयुत् । उत्पातेन ज्ञापितेषे 
त्यनेन चतुर्धा । ध्राणिनां द्युमाद्ुनस् चक्रो मूत्तकि 
कार उत्पानः ¦ ज्ञाप्यक्ञापकमावञ्ुथ्यथः' बात 
रूपनज्ञाप्थज्ञा पिका कपिला विद्युदिति बोधः 

विप्राय दितम् । इष्टमाधन दहितपदाथेः सबन्यञ- 
तुथ्यर्थः । विप्रसबन्धि हितमिति बोधः । वं सुख- 
यागेऽपि विधाय सुखमित्यादौ | 

हुरयेनमः | अच्च ननः स्वर्तिस्वष्दास्वधालवष- 
डयागाचं' {त चलतु! । अपक्रुषत्वक्ञानबाधनानुक्रुला 

व्यापारः स्वरादिपरटितनमः पद्ाथस्तच्नापकषः प्रयो 
क्तृपुरूषविदोषनिष्ठो नमस्काखणावभिक एव प्रतीयते । 

भेदविवक्चायामेव चलुथ्यु्तरीत्य,ऽभ्युपगता एवच भक्तिक्ननिमित्व- 
साध्वेवेनिभावः । नन्वेवमतिप्रसज्ेऽतअह भक्तिरितिरहत्यादौ । धमे. 
परः नतुस्वरूपपरः अतपवाहा्रात करणत्वाद्यभावाद्ाह प्रकृत्येति । 

उत्पातेनत्यस्य विषयमाह वातायेति अनतिधखगायादह भूते. 
ति पृथिव्यादि पञ्चेन्यथे; हितयोगेचत्यस्य विषयमाह बविभरायेति अ- 
ममचिप्रायेति पूवान्वयि। 

नमः स्वस्तीत्यस्य विषयमाह हरये इति । निपातस्थले विश्लेष 
स्य वक्ष्यमाणत्वाद्ाह स्वरादीति इयमेव नतिः। तच्रविरिष्टघात्वर्थ- 
मध्य | कप्रतीतिपाठः) स्वं्रमानमाह शब्देति । अचरैवमानमाहान्यो- 
च्छारीति मात्रपदेनान्यसमसिव्याहारनिरासः। काचित्कमाहे दशोति। 
अवधित्वमवधिमत्वं बा चतुर्थे इतिनेयायिकःदयुक्तेरसाज्गव्यायाह 
चतुरिति उदेदयकः । नतुतद्् वाधक; उक्तेति स्वनिष्ठपक््टन्वज्ञान- 
बोधनानुकूखः प्रयोक्तृनिष्ठस्नाद व्यापार इत्यथः । ननृद्इयत्वं ने- 
च्छा दिषयत्वरूपं प्राग् दुधितत्व।त् । किन्त्वाविरिक्त तदपि सबद्धे एव 
नाखबद्धे इति कथमत्रत त्वमत आहादेद्यत्वाभति स्वं त्यागः | पाग्व- 
दाह शब्देत्यादि । अत्य व्यभिचारमुद्धरति चऋत्विग्भिरिति च ह्यथ | 
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प च्छापारः क्तूनिछठः प्रतीयते कचाञ्दहाक्तिस्वभा- 

कात्! अन्योच्चारितेन नघः पद्माच्रेणान्यदीयनत्य- 
धनात । सच व्यापारः करदिरः सयोगादरीदच- 

कछाञ्द्भ्रयोगश्च । चतुथ्यथं उदेहयत्वम् । एवच दयुदे- 
दूथक उच्छन्यापार ईत बावः 

एषोऽ्ध्य; शिवाय नमः इत्यादौ त्यागो नमः शा- 
ञ्दाथेः। स्यागख स्वस्वत्वनिघ्न्यनुक्लो व्यापारः, उद् 
यत्वं चतुर्धथेः । दिवोदेरयकस्यागवि षयोऽध्ये इति 
बोधः । उदहधत्वं विषयताविराषरूपम् । त्याग वेद्- 
चो धितोदेहयकत्वस्वप्रयोगकतुकतृकत्वोपरक्त एव भ 
तीयते । चाब्दशाकिस्वयावात्। अन्योच्चारितनमः 
चाव्द्नान्यदयद्रन्यत्यागाप्रतीनः | लत्विर्िञ् यजमा- 
नीयतत्तद् द्रभ्ये स्वीयत्वनारोप्येव नमः क्राढ्द्ः पयुल्य- 
ते । चद्बोधितच्युक्तेनं नीचोदेद्यक्र यागे नमः कचा 
ञ्द्प्रयोगः । अहं भमेत्य्मिमानरहितानां दिवादीनां 
द्रव्ये स्वत्वामवेऽपि शिवस्वं न प्रतिगुहीयादिलादेः 

देशान त्थक्तमित्य्थीं बोध्यः । सप्रदानचतु्थीं थ 

यन्त॒ हिवस्वत्वोत्पत्तिः स्वस्वन्वनिबव्युभयानुङ्कखुट्यापारवि येष- 
स्त्यागः हिवस्वं न प्रतिगद्धीयादिनिस््ानिभ्ामाण्येन द्भ्य देदताया 
अपि स्वत्वस्वीकारादिति केचेत् तदसदिति ध्वनयक्नाह(हमिति 
अचर पषोध्यः शिवयेत्यत्र । उभयचर पराग्वद्धिलेषमादहादेदयत्वेति ष- 
छधपि ष्ये । न्यायादिति अयं वाचनिक एवं नतु अन्तरगप्रधानन्या- 
युकः माष्यादिविरोघात् उत्छषटनिष्ठो यः स्वनिष्ठःपरृष्टत्वबाोधः- 
स्तद् नुक्ूरुभ्यापाररूपनमस्कार फलस्य ताददावधस्याश्चयतया द् 
कानां कमेत्वं स्वराड्देन प्रयोक्ता नमः शब्दस्य सान्षल्यश्रलिषूत्ादेषू 
छ [ पटेन गतित्वात्छत्वं । 

१६१ 
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त्वत्र न, नमः काव्दाथस्य किथात्वाभावात् | उदेदय- 
त्वसवन्धन विचायं बषयपि | 

नमस्करोति देकानित्यच्रोपपदविमक्तेः कारकवि 
भक्ति बखीयसीति न्यायात् कमणिद्ितीयेति क्- 
व्देन्दुहोखरे स्पष्टम् । अच्रायं नमः शब्दा निपातो 
शरोतकः उच्तनमः पद्ा्थाऽच क्रधातोरेवार्थः स्वविष 
याच धित्वसमानाधिकरणस्षमवावसखूपेण फलताथच्छ- 
द्कसवन्धेन स्वनिदछ्ठापकरषस्वज्ञानवोधरूपषटलाश्रय- 
त्वाहुवानां कमत्व नतु तटस्थस्य प्रक्षितुप्टिति बोध्य 
स् । स्वतिषयेत्यन्न स्वक्ाब्देनापकदरष्टत्व ज्ञानबोधश्ूपं 
फलं नसः वाब्द्व्योत्था्थान्वयसान्रेण चाच नमः स्व- 
स्तीःत्यस्यापि प्राक्षिः। 

यदा त्वश्नापि नमः शाब्दस्य वाचकत्वं तद् च- 
वर्थ्येव । तेन नपस्कुनां बर्खिहायति सिम् । नभः 
स्वस्तीति दत्रे चोनयोरपि नमः शन्द्योग्रहणमि 

[ 

पकस्या एवोपपद विभक्तिच्वे कारकविमक्तित्वे चायं न्याय इति 
तुन युक्तं नमस्यति देवानिन्यन्नेतत्परिमाघोपन्याक्तपर माष्यविरो- 
धात् सहयुक्तं इत्यादसुचस्थमाष्यविराधाच्च तदाद श्न्डद्धिति। 
नजुडरये नम इत्वाद्यनुगोघेन नमः शब्दस्य वाचकत्वान्नमः हाञ्द्ा- 
येवोध्याश्न ¶रत्वपि घात्वथेफलङाश्रयच्वामावात्कथं कर्मत्वमत आहा. 
अति लमस्करःतीस्यत्रत्यथः। उक्तसुचद्धयान्यतसर्सूषेणाहः निपात 

इति नच तु स्वरादिपडिनो नेवमच्ान पच सत्वसिद्धिनैमस्पुरसो- 
रिल्यनेन ।नेन्ववमप्पि दवानामुक्तरीत्याकर्मत्वे पेक्चितस्तरस्थादेरपि क- 
मत्वापति रतत आह् स्वविषयति। 

नन्वेवमपि नमः शब्द्ाथोन्वयामावेनोपपरद् विभक्तेः कथंप्रात्तिर- 
ताह नमः शब्द्ति | अच्रनमस्करयोतीत्यत्र । पवमग्रेपि। विधेषु. 
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(क 

ननि दिङ्क। 
प्रजाभ्यः स्वस्तीत्यादौ स्वस्निराब्दो मङ्लाथंः) 

म्बन्ध्चतुध्यधः। प्रजासम्बन्धिमङ्गलसित्यथः। स 
ङ्लादासास्थल “स्वस्त्यस्तु गोञ्य' इत्यादो स्वस्तिः 
व्दाभ्रं एवान्वनन चतुर्थ्येव | गोसंवन्धिपङ्कतलकतुक- 
मादहोक्ायिचयो वनमिति बोधः। 

यत्वा हीः स्वस्त्यथेः साच परहिनेच्छान्वयीं | सय- 
न्धञ्चतुथ्यथं इति तन्न । भूयादित्याशीखिडमदेः प्रयो- 
गानापत्तेः। प्रलयभिवाद इति सुचस्धयष्यलं दु 
द्रे आशिषोाऽमावेन स्वस्ति व्रषलायेत्यादौ चतुध्यना- 
पत्तेश्च । मङ्भलाऽ्थां हि तञ्च स्वस्तिचाव्द्ः मङ्खलाङ्गी- 
कारार्थत्वस्येव प्रामाणिक्रूक्तमेतिदिक्क , 

भाष्यसिद्धान्तनाह यदास्विति उक्तरीत्या कर्मत्वाभावेन द्वितीया- 
या अग्रात्तेराह तदेनि । नचुस्वसादि पठितस्येव तत्र ग्रहणेन कचरुतः 
कथमिद्मत आह नम इति विनिगमनाविर्हान् नत्रर्मक्रारात्। य- 
दातु कर्मणः सम्बन्धत्वेन विवक्षा प्व हरये नम इत्यापि खम्क- 
न्धत्वेन विवक्षा, नादेदयत्वेन तदोभयत्र षष्ठ्येव सुर तदनुरोधेन 
तस्यैव श्रदण न निपातस्य तच्रांगीकार मानाभावात् 

युखिहमनुकूखगतुमित्यथे फलस्य यातीतिवत्तत्र चतुर्थी एके. 
चात्रवाचक्त्वन मान पव साति नमः स्वस्तीत्यनेन नसि{द्धरूपपः- 
दाषिमक्तेरिप्ति न्थग्यन द्वितीयापत्तः ! पतनाच कञःव्यापार् वाधः 
स्वापकर्षाचयित्वध्कारकबोधविषयतामान्नं निपानध्थैः } अत्र स्व- 
समभिष्याहतः कच तथाच सादठवोधविषवताप्रयाजकञ्यापारा- 
सकूलकृतिमात्रमिति समुदाकाधीनो बोधः । ताहशाचस्यताश्नरय- 

तय कर्मत्वभित्तिदेयायिकाद्यकमपास्तं कशं वाचकत्व घानाोरा- 

नथक्यापत्तिस्तदादहतेषदेगिति | मगखादसातेतथाचाच्राङ्शटाथ- 
क म द 

त्वान्न चतुथ{चद्ब्दस्य ब्राह्यसतमाङः 
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स्वादास्वधावषदूकाब्दास्त्यागाथकनमः शठ 

उ्याख्याताः । दैत्येभ्यो हरिरलम् पसुः सम 

लमाद्यथेः साम्यवान् मारणादिसम्बन्धिल्वरू 
बन्धञ्तुथ्यथेः । देत्यमारणादिसवन्धिसामथ्यंवा- 
नितिबोधः। 

हलति चतुर्थीं | 
पश्चम्धा अपादानत्वराक्तिमानयथेः। अपादाने पश्च- 

भीति रत्रात् । सा शक्तिथ भक्रुतधातूपात्तविमाग- 

नैयायिकादयुक्तिं लण्डयनि यस्वितिहितेच्छा तद्विषयेच्छा मव 
दीयदहिनविषायिणी मदीयेच्छेतिवोधः । नु समुश्चयस्यान्यत्न दृष्टा 
त्वादत्रापि स्यादत आहं प्रत्य मीति। नद्ध तच नैवं चतुथीत्यत जह म- 
छात । हिं यतः । ननु त्ञ्रोक्तरीत्या चतुर्थीचारिषीत्यस्य कुशखायै5- 
प्राप्तबपि सुखाथं वार्तिकेन खतुथ्यंत आहमङ्गति पतदभयाम. 
स्वस्यवेच्यर्थः । दतेन कुशखाथैस्वमपिनेति चः पुनवविघाना्ं इत्यादि 
कामुदा्रन्थः सकरतच्यारव्यावृश्रन्थश्च परास्तः छब्दैन्दुश्ेखरस्त 
तदाशयमाजप्रदशरक इति न तद्धिरोधः 

सूच साहचयाद्व्ययस्यच स्वस्तिकाब्दस्य प्रहणं सचानव्ययमपि। 
प्रतिृह्णामि ते घें कुटुबार्थ विरोषतः। 
स्वास्तमवतुमे नित्य सुख चावुन्तमं तथा ॥ 

द्तिमावष्यात्तरप्रयोगात् अतएव तचषणष्ठी तज्ांगीकारार्थः प्रति. 
ग्रहे प्रसिद्धः अततपबस्वस्तिदाक्षिणायां तु बहुदेय चनोस्त्विति वोधा. 
यनः स्वास्त भचन्ता ज्ुघर्विव्यस्योत्तर मे स्दस्तीप्यपि तन्नैव स्प 
भिच्यन्यन्न विस्तर स्तदाहति दिगिति) 

अथद्वयस्य)क्तस्वाद्ाह त्यागेतति व्याख्यानादलसिव्य्श्रहणयि. 
व्यष्ह प्र्रुरति तेन शक्त इत्यादेरपि ग्रहण ॥ 

इति चतुर्थी ॥ 
सिद्धान्तमनेनाह पचम्या इति अपायपदाश्चमाह् पङ्तेत्यादिब्या. 

पारान्तन । सस्याश्च व्रङतधात्वथविभागाश्चयत्वस्ामानायिक्छरण्य- 
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ॐनकव्यापारानाश्रघत्वे सति पकरतधात्वथविभागा- 
प्रयो यस्नद्रून्तिः। धुवमपायेऽपादानमिति ब्बुच्रात् | 
कतैचारणाय सत्यन्तम् । अयमेवच सूत्रे घवपद्ाथंः। 
विमागच्न वास्नवसम्बन्धपूवेक एव छन्तु बुद्धिक- 
ल्वितसंवन्धपूक्कोऽपि। अनएव चुयुप्सापूषैकनिचु- 
्िलक्चकतामाश्रित्य ज्तयुल्साविरामत्यादिप्रत्याख्यानं- 
भाष्याक्तं संगच्छते । सुच्रऽधोदेदासंयोगाुकूलन्यापार 
श्वं पानमाच्रतु नापायः बृक्षमजदहव्यपि पर्णं भसि स्प 
शानि सति वृष्ठात्पर्णं पत्ततीत्यप्रथोगात् | 

गतिं चिना त्ववधिना नापाय इनि कथ्यते, 
इति हयुचेच् । अवध्यन्वययोग्यविभागं विनति 

तद्थेः । तञ्च मानसुकच्छं दष्चस्य पण पननीत्येवं न्नाष्ये 
निद{रितभिति । तन्न हि वचः पणविहेषणमिति 
अपायस्याविवक्षणात् षषठीमाष्पे उत्ता इति देटारा- 
जः । धाचतोऽन्बःत्पतति कुड्यात्पततोऽग्वात्पतती- 
स्यादौ पततीत्युपात्तक्रियानाश्चयत्वेन तां परत्यन्वस्य- 
पादानत्वमश्चत्तम् । तदुक्तं इरिणा। 

मित्यपादानसमभिव्यषहःरे विभागोपि धात्वर्थं इति सुचयज्राह् प्र 
क्ृतधत्वथंति। 

यकन सत्यन्तं परया कङसंज्ञया तदाश्रयपणदावपादानसक्ञाबा- 
धमूलकं वस्तुत स्वन्िवेरो फठचिन्त्येमेवेत्ि भूषणज्द।दयस्तन्नञ- 
स्या स्तदपवादत्वापन्तः । अपाये विभागानुद्ुलव्यापारविषये यनक 
रक तदुपक्रियाश्चयत्वन तज्जनकं तदपादानमित्यथसमवात् क्त 
सक्ता तु पत्यादियोभे चरिनाधां । तदेतद्ष्वनयक्नाह कर्तृचति पणौ. 
हीत्यर्थः ननु धवपदेनेव तद्वःरणमित्ति तद्यधपरेवातभाहायमेवेति 
प्रङ़तधातुपात्तविमायजनकव्यापारानान्नव एवेत्य. | 
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अपाये यडुदासीनं चलं का यदि वा ऽचछम् 
घ्ुवमेवातदावेश्ात्र । हति । 

परेतु एवं सति धावतः पततींत्यादौो अपादानत्वं 
क यमित्याद्चच्य भौव्यस्याविवक्षितत्वात्सतोऽप्यवि- 
क्लामकतीति समाघानपरमाष्यासगानेः | पतत्र 
त्वथज्यापाराश्रयत्वरूपस्थ त्वदुक्तश्चवत्वस्यधिासच्वेन 
सतो धौट्यस्याविवश्षेत्यस्यासङ्नेः । तस्मादवधिभा- 
चोपगमातिरिक्तावाधित्वोपयोगेच्यापारानाश्चयत्वे स- 
ति इतिवकच्छव्य मयमेव धवपदाथेः | अपाये गतिि- 
शोषे सत्युक्तधुवत्ववदपादाननिति सुत्राधः | त्रासा- 
देरवधित्वोषयोगित्वाभिमानेन दाङ । च्ृश्षात्पणमित्या- 
दौ तदभावान्न तस्थ तदुपयो गिता प्रकते विद्यमानस्या- 
पि तस्य तत्वेनाविवक्षितत्वान्न तदुपयोगित्वं तस्येत्यु- 
तरामित्याह्ुः | 

परमते खेंडयति सूत्र इति । स्पृशतिसति इतिवृश्चस्यपणं पत- 
तीव्येव हि नजोक्ताथेन प्रयोग इति भावः! तत्र नियामकमाह गनि- 
रिलि यथः! श्रुनासंगतेरादावध्यन्वयेति तत्र स्वार्थोक्तौ उक्तं तनेवो- 
तराध्चैन तस्य तात्पयमाह् तचदीति पक्ृन स्वनिवेन्नफरमादह धाव. 
त शति अत्रमानमाह नदुक्तमिति अपाये चिष्छेषज्नकक्रियायां उ 
द्ासीनमनाश्रयः अतदावेश्ात्त् तक्रियानाश्नरयत्वात् स्पशं चद् केय- 
खादौ। 

परेतु भाध्यानुखारिणस्तु । कथमिति घुतरत्वाभावात् तत्वात् 
सिद्धं शनिक्षिषः । तत्र हेतुमाह सतापीति सत इत्यादिः | अनतिरिक्त 
त्वे व्यापारविशशषणं तदाश्चयतापक्षष्ूचनास । पवं सत्यानररकयं 
परिहरनि अयमेवनि । प्यनोक्तयवच्छेदः । प्वच धघुवरभिति कार. 
कातिराणामिवापाद्ानस्यावयिभावोपगमातिरिकतन्यापाराभाववोध- 
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नचाद्यपश्चे परस्परस्नान्मषाचपसरत इत्यञ्च दोष 
इलि वाच्यम् । तच मवपदापात्तयोरेव क्रिद्ाश्चयत्वं 
परध्परपदोपात्तयोविंमागाश्नयत्वमेषेत्यदोषात् ! अत 
एव देवदुत्यज्ञदत्तावन्यान्यमाश्छिष्यतहइत्यादौ तयोः 
कमत्वासिडिः । अन्यथा परत्वात्छतुत्वमेव स्यात् | 
आएत्मानखात्नना हन्तीत्यादावन्नः करणाच्युप्राधिमेद् 
वत प्रङ्ने शद्धरूपो पाधि मदेन मदः, शाद्राटि ङ्कितार्थस्यै- 
व भानात् | सपष्टाचयं रीतिः कपरवत्कमणाति सच 
भाष्य । हरिणा लु 

उभावप्पश्रुतौ मेषो यद्यप्युभयकमजे। 
विभागे प्रविभक्त तु क्रिये नत्र च्यवस्थिते।। इति। 
तत्तद्यक्तित्वन चिमागस्य बुध्या प्रविभागे तत्त 

दिमागानुक्ूखक्तिथावत्वस्यापरत्राभावादुमयोरपिश्ु- 
वत्वापित्यथंः । लदवोक्तम् । 

भवान्तरक्रिवापेच्तमवधित्वं पृथङ् पृथक । 
मेषयोः स्वक्रियापेक्षं कतैत्वंच पृथक् पृथक् ॥ इति । 

¢ ® क 

धनाथमिति तात्प | अपाये इतितु कारके इत्यस्य क्रियाजनक्र- 
त्वेन विवक्षित इत्र्थे तात्पयश्राहकं बोध्यं धवमपाये इति तु इक्चस्य 
पर्ण पततीत्यादौ वस्तुनस्तस्येव पर्णपातजनकर्वात्प्ाप्तापादानत्व- 
वारणाय । तदेतदसित्रव्याह।पाय इति 1 उक्तश्च वत्वे ति } अवधिभावो 
पगमाश्रयत्वे खति तदतिरिक्तस्यार्वाधत्वोपयोभिव्यापारस्यानाश्च- 
यत्ववद्त्यथः। 

नन्वनच्न पश्चि कथं भाष्यसगनिरनभाह चासादैरिति सिद्धांता- 
चायमाह् पर्त इवि चस्तादुदवादेत्याद्ा'वत्यथेंः | अचर पक्षे विव- 

क्चयैव सिद्धराहाद्यप्रक्षे इनि । अत यव शाञ्दक्ृलमेदेन भद्ादव। अन्य- 

था मेदानमीकारे । अज मानमादहात्मानमेति। ज्र तदसभकवादादाग्र- 
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अन्न वदन्ति । बस्तुतस्नन्निष्ठयोनदृऽपि स 
तुना निच्त्तमेदस्येचा षादानाहुमयोररि तत्कियाञ्च. 
धत्वेन परत्वात्कतत्वापत्तेः ! अतएवकद्ोषस्न्र भा- 
ष्ये उक्त नवे तिडन्तान्येकभेषारमस्मं प्रयोजयन्ति क्रि- 
याया एकत्वादिति । अपसरणं विनागपूवेकं परछतो 
गसनसिलयन्यच्च विस्तरः । 

धात्वथं पक्रुतत्वं च नचद्धोपात्तत्वंक्षिन्तु विवक्षि 
तत्वमाच्नत् | अतएव धतुषा विध्यतीत्यज्रापादानसं- 
ज्ञा बाधित्वा करणसंज्ञेति भाष्यं संगच्छते | हारनिः 
सरणं प्रत्यवधिमावोपगमेनेव उयधने करणताभ्युपग- 
मेनो जयोरपि निनित्तमाचन स्थित्या युगपहुमयवि- 
वक्चायां विप्रतिषेधो पपत्तेः । एव मन्यच्चापिवोध्यम्। कां 
स्थ पाञ्याभन्न खुडकः इत्यस्य तज्रास्थर्तपन्नं ततं उद्धत्य 
शुद्धः इत्यथ इति तच्नाप्युनयविवक्ला । अपाद्ानत्वच्च- 

हणे मानाभाव इति मावः । स्पषटेति तजदयुपाधिभेद देव मेद् उक 
हति ग्राक् प्रतिपादित । एवच चे आस्मानं दतीत्यादौ शाब्द तेदा 
देव कमेतोपपत्तिरिति बोध्यम् । 

खडयितुमनुवद्रति हरिणा स्विनि उक्तमितिशेष । अस्या्थेमाह 
तच्दिति ! निष्टयो व्यापारयोः । स्येव अपायस्य। सूज सरूप इत्यत्र । 
इतिःखडन समाप्तौ । उभयोपपत्तये आह पतन ताडइस्े विष्येमे- 
घः स्वस्मादपसरतीति स्यादित्यपास्तं स्वपदवाच्ये तदविवक्षणात् 
प्रयोगादुसखारित्वाद्धिवक्चायाः प्तेनसिद्धन्ते त्वजापि दोष उद्धूनः।बे- 
घपदापात्त तद्विवक्चषगादेतन तथाभूषणाद्यु कमपास्तं तदाहान्यत्र- 
ति गुरुमजृष्ादाविस्यधः। 

विश्चेषमाह धल्व इति व्यधघेर्निः सरणजन्यवेधाये त्वाद्ाह शारे- 
ति उभयोः निः सरणब्यध्रनयोः | एवमिति करणस्थदे इति भाव, | 
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अय एवावधिरित्युच्यते। 
यत्त विमागः पञ्चम्यथः | आश्चनपत्व प्रक्र 

- संसगः । तिनागस्य च जन्यजनकम् 
त्वर्थऽन्वयः। यद्रा किमाग आश्रयश्च पंचम्यथ हति 

चश्छापादानकेत्यवं बोधाजुमवात् । ब्क्षाद्धिमज 
स, क त इत्याद विमागस्य वोधाच्रत्यापत्ते् । तच्रापादा- 

नस्येव पञश्चम्धधेत्वे किभर्धंजरतीयेन ¦! आद्ये पक्रत्धर्थं 
वि मनक्तयथयोस्तत्कट्स्यामेद्ान्वयस्य त्यागापत्तिश्च। 

वृश्चातह्पकी पत ति।पते मि नागजन्यः संयोगोऽ्थः। त्च 
विभागे पञ्चम्थथो विकेदणम् । पक्रत्यर्थञ्च प्रत्ययार्थे 
वृक्चरूपापाद्ानकवि नागेल्यादिरीत्या बोधः। वस्तुतो 
ऽपाद्ानचरक्षीयपणकठेकं पतनमिति वोवः। चृक्षाद्धू 
मि पणं पतत्ति। अत्र विभागजन्य संवोगानुक्कुलो 
व्यापारो घात्वधेः | विमागख कलतावच्छेदकः 

एव कर्णस्थले उक्त्वाऽधिक्रस्णस्थरङ् आह् कास्येठि नन्वेवमाश्चरयो- 
व{विरेति विरुद्धमनथ्याटापेत्ति 

नेयायिकभूधणकारादिमतं खंडयति यच्विति। नच प्ररत्यथदि- 
भच्छथयोरपेद्रान्वयसिद्धांलहानिरवञाह यद्वनि । तच विध्रनिपन्नं ध्र- 
स्याह बश्च देति] तदुक्तमेवाह् तत्रति! एव साान्येनाक्स्वोद्ाहरणान्य् 
धसदसत्वादाहच्रश्ात्पणेसित्यादि वच्रतयो्मध्ये नित्यसाकश्चित्वादा- 
ह विभागे इति| 

एवं प्राचां मतनाक्का सिद्धांतमाह वस्तुत इति पूरवैत्रस्योगमाच्- 
स्य सत्वादाहाचुक्ुरेति तद्या धक रणेत्यथेः द्यापारव्यधि रणकिभाग- 
स्यव धात्वयत्वेन कमसज्ञयाऽपाद्ानत्वस्य बाधस्तदाह.क्मत्वमेवति 
चृ द्धःत्फलङ मिति अज य्वादिः कत भत्र फलटतावच्छदक सम्बन्धः 
ग्रातया्िता । नन्वव बष्चात्स्पदत इत्यपि स्यादत भाह स्पद् सिति । 

१९२ 
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ब्र्चं त्यजति इत्यादो विमागानुक्रलो व्यापारोऽथे 

हृति कमैत्वमेव । ब्र्ात्फलं त्यजतीत्यादौ विभाग- 
जन्यस्षयोगानुक्कलव्यापारोऽ्थेः स्पन्देनेविभागोऽ्थं 
इति श्र सतेस्पन्द्ते इत्येव । 

चर्तेस्त्वासनाचष्ित इति प्रथोगादस्त्येव वि 
मागा्थकत्वय् । बृश्ठाद्विभजते इत्यादो विभागजन्थ- 
पूर्वदेशहासयोगनास्ोऽथेः । बलाहकादविथ्योतते विद्यु- 
दित्यत्र विद्योनते्िमागजन्य संयोगानुक्कलक्रिय)रूप- 

निः सरणपूवेकविन्योतने शतिः । बखाहकापाद्ानक वि- 
भागजन्धसयोगानुक्खाक्रेयोत्तरकाटिकं विद्युत्कर्तकं 
विद्योतनभिति बोधः। 

इदसुपात्तविषयमित्युच्यते । बलाहको नाभू 
भज्यातिः सखिरुमरुना संचातः। तताऽवयव भूतज्यो- 

तिषो भेदविवक्षया विभ्ागविवक्षणाल्सोऽवधिः। थ- 
दातु तजख आधारत्वेन ख विवक्ष्यते तदा बलाद- 
के चिदयोातते इत्ति सपमी । यदा त्वभेदेन तरिवक्चा। 
तेजो मयत्वात् प्रकाक्ान्ामथ्ये उदकधुमादेस्तत्पमका- 
त्ाप्रतिचन्धकत्वाविवक्षणात् तदा बलाहको विद्योतते 

इति । यदातु प्रत्यच्चासिद्धमागमनं मनसि निधा 

निर्दिष्टविषयं शचिदुपात्तविषयं तथा । 
मेधदुताद्क्तिमाभि भरत्योक्तसुपपाद्यति बङेति ततः खमुदायात् 

सः समुदायः इदमपि मदाववष्चायामवेति सूचयन्नाह यदालितिसं 
घसधितनजसोरित्यथेः। यतपवाह तजाति । नन्वेवमपि तत्न तत्रति. 
बन्धकमप्यस्तौत्वत जाहोदकेति आभ्यहितत्वात्पूवेनिपातः । यदा तु 
चन्र तु । निधायेत्यस्य पश्च ऽन्वयः। अत्व तथेवात्तरमाह पारलसीति 
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< नोमवानिति प्रश्चे पाटद्धिपुच्च ॥ दि लति उन्तरथाति त- 

च्राकाह्काकादोक्तरीत्या वाक्येकदेकान्यायेन बोधः। 
एतद् पञ्चितकरियामेत्युच्यते । 

घरक्षात्पततीति तु निर्दिष्टविषयम् । घटाद्धिन्न इ- 
त्या दावप्युनेनेवापादानत्वं सूच्रऽपायकदाब्देन येदस्यापि 
ग्रहणं । पञ्चमा विभक्तं इत्थच्च विभक्तदाञ्देनव 

न्म्रूखक सम्बन्धविवच्ाथां चटीयो नेद् इत्यपि । 
भिदिर् विदारणे इत्यत्र भेदज्ञानविषयत्वमपि बि. 
दारणम् । एकत्वेन गृहीतस्य तधावाधे बुद्धिविदार- 
छस्य तन्नापि सत्वादित्यन्यन्न विस्तरः । 

8 [० क 

अघमाञ्जगुत्साति । तच्रानिष्टसाधनताज्ञानशूपा 

सीतिमेवाह वाक््येकेति । पएनदपेश्चितेति स्प्टो्ैः । एतेनाजान्य- 
थाभूषणाद्युक्तमपासन पएतदेवाभिप्रेन्याहुगैम्य मानापि क्रिया कारकवि. 
भक्तौ प्रयोजिकेति । 

निर्दिशति यत्र सशक्चाद्धातुना गतिनिदिद्यते तन्निदएविषयमि- 
त्यथः । अन्यायादित्यचाथेप्रहणस्य स'प्याद्।उक्तस्वात्तञ्त्यसकटभ्र- 
थासांगत्यायाह घटादिति। अपिः पूवैसभ्रुश्चय । अननेव ध्चवमपाये इत्य- 
ननैव । अपि ना प्रोक्तगतिविन्तेषसमुचयः। अच व्यारव्यानमेव बीजमि. 
ति घुचयनूदष्ठात माह पचमीति । विभृक्तति विभाषाथकेत्यादि। 
तन्मुलकेतिमेदसुरुकेव्य्थ. । ननु तच्राविद्ारणात्कथं प्रणेगावत- 
आह सिदिरिति अपिना परसिद्ध । तस्य तत्वे युक्तिमादैकत्वनेति ¦! अत- 
प्व घरद्धेद इनि सिद्ध तद्योगेप्यपादानत्वात् । अन्यङाब्दाथस्याक्गि. 
यात्वात्त्योगे नास्य पचुचिः । अतप्व घटः पटे नेत्यादौ न पचमी 
नञो दवद थेकचछेपि तस्याक्रियात्वात् घटादेक इत्थादिसखसाधु । 
अतप्वतरग्रहणं त्र चरितां तदहेव्यन्यत्रेति शेखरादाित्यथेः । 

वासिकविषयमाहाघमादिति अधमविषयकानिष्टसाधनताज्ञानः- 
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स्थ भयेकदेशानिष्टहेतुरित्यथः | यज्ञन्यं भयमेव न 
प्रसिद्धं तच्च पञ्चमी न भवत्व । तस्था इष्त्व तु हेतु- 
त्वारोपेण सा । एवमन्तरिक्षेण जहीति परमाण 
न परयत्तीत्यादेरूवपत्तिः । आरोचतस्येव निचधा- 
इोधाच्च । 

माष्यात्तु मयपूविका ्राणपूर्चिका च निच्रृ्ति- 
्निवतंना चानयोरथः । वुद्धिप्रास्षचोरापादानिका 
व्रत्थाखन्या तद्धथपूकिका निन्च्तिस्तदषपादानिका अ- 
निष्टपरिहारफलिका निवतेनेति च बोध हति छभ्यते। 
ष्योरमध्यगतोऽपि तत्संपकफल वधादि निवतेनान्तभ्यो 
निवतिन इत्युच्यते । एतदिषयेऽपि हे तुत्वापादानत्वा 
विवश्चायां षष्ठी नवत्येवेति बोध्यम् | 

अध्ययनात्पराजयते । कल्य साध्यत्वधीसमाना- 
विकरणस्तदिषथकोत्साहामाको धातोरथः। विषो 
्पाद्ानम् । पराजेरसोढ इति सच्रात् । अध्ययना- 
पादानक्रो देवदत्त कतुकं उत्सादाथाव इति बोधः । 

तत्पृविका निश्ुत्तिरेतिं वा । शन्चून्पराजयते इत्यन्न 

पवमेवेच्यस्याथमादहारोपितस्थेवेति । पतत्परत्यास्यानप्रकारमादह भाष्य] 
स्विति छभ्यत हइत्यजान्वयः । यथासंख्यमन्वयः । 

तदिति बुद्धिधाक्तचोरेत्थ्थैः । नन्व पक्षे स्थलबिश्ेष इष्ठस्य चो. 

रा्च्ायते श्तप्रयोगस्यानापत्तिरतञह चोरमध्येतिआपिना तदन्यः 
समुचखयो द्टांताथः। 

वराजरित्यस्यविषयमाहाध्ययनेत्यर्थः । क्मणिठत्यन्न प्रत्ययादाह 
विषयोतेति उत्सादेति अथौद्ध्ययनविषयक इत्यर्थः । एव स्जमतः 
मुक्त्वा पत्यास्यानप्रकारमाह तसपूविकति असोढइन्यस्य भत्युदाहरः- 
णमाह शाक्रमिति अभिभवतीव्यथेस्तदाह तिरस्कारेति। 
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तिरस्कारानुक्ूखो व्यापारो घाल्वरथः | आद्येऽनिष् 
धात्वथंः अध्ययनजन्यमनिभिति बोध इति न 
य । तथाबोधाननुमवान् । असोटश्ाव्देन तदथौ- 
रामाच | परक्षापूवेकारी मनुष्योऽध्ययनस्य इुःखत्वदु 

रत्वादि षथालोच्य बुध्या प्राप्य तता निवर्तते इति 
भाष्येण सचेथाध्ययनाप्रवृत्तावप्यस्प प्रयोगस्वेषटनया 
लच्रानि ्टस्याध्ययनजन्यत्वासस्म वाच | 

यवेभ्थो गां वारयति अग्नेमाणवकं वारयति कूषा- 
दन्धं वारयति । भक्षणसयोगादजनकव्यापाराभा- 
वानुकूलो व्यापारो धात्वर्थः । अभावप्रतियोगिव्या- 
पारजन्यफलाअ्योऽच्रा पादानम् । कारणाथानामी प्सित 
ङाति सत्रात् वचारणाधंघात्वधफलाश्नयत्वमन्प्सित- 
स्वम् । तेन मक्चणदंयोगादयाश्रयत्वादययकवादीनामपादान- 
त्वम् । अनुद्ूलता चाच धोग्यतारूपेव तेन प्रतिविद्धे 
गवि भक्षयत्यपि अयं वारयति तथापिन निवतते 

नेयाधिकादिमतं खंडयति आये इति अध्ययानत्पराजयते शएत्यतरे 
व्यथः | धात्वथ इत जन्यलत पचस्यथ. । सच खसादा ग्छानावि- 

एवं च पराजरकममंकत्वस्रत्रोद्दर्णतेत तथैवेादाहतं खा 

यनीति तदथेः। दोषांतरमादहद शेक्चाति । इष्टनयेति इष्टत्वाद्ुमाने- 

भृत्य्थः । 

द्ारणाथानामित्यस्य विषयमाह यवेभ्य इति । भक्चषणत्याद्या. 

सिध्रायम् । सयोगत्यभ्िमासिप्रायम्। तथाच भक्चणं च सयोगश्च तद् 

दिरूप यत्फङं तज्ञनकेत्यथः । धात्वथ" चारयन्यथः । फरनि भक्ष- 
णादिरूपत्यथः । तदाश्रयश्च यवादिः पएवमच्रऽपि विशेषमादाचुक्कूलता 

चेति । अचर भानमाह यदीमा इति । तन्मते आाभ्यमते । 



क 
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[न् इलि प्रणोगसिद्धिः | अप्रदत्तवारणेऽपि अधं वयोगः | 
पदीमा गावस्तच्च गच्छन्ति धु सस्यनादास्तन्ना 
छोऽधभों राजमथे च वुध्या प्राप्य निब्तेयतीति मा 
स्यात् | उक्तव्य्रापःरानुक्रलनिवतंना च तन्मते धा- 
त्वः । अन्त्येऽनिश्ुखद् शम सनत्व नान्यस्य द्ूपपतन- 
मिच्छाविषयः | दवं नान्तसीयकिष नोऽनप्रसक्ते 
तद्धारणकतेरि चेच्रे विषाद्धारयत्तीति प्रयागो मबत्ये- 
व | विषस्य विषस्वेनेच्छाविषयत्वाभावेऽपि भक्ष्य 
त्वेनेचर्छा विषयत्वात् | 

मातुर्निलीयते करणः । स्वकमक्द शेना मावप्रयो- 
जक्देचाविद्दोपरस्वितिधानोरथंः । धात्वथंदद्ोनकनीऽ- 
अपादानं हल्पुवकनिच्रत्ति घांतोरथस्तत्र मातरपादा- 
नस्वेनान्वय इति माष्यमतम् । दशने मातूकतैकत्वं 
प्रत्याश्स्तिगस्यम् | 

ह कः 

यस्त नैयायिकाः यन्न नांत्तशेयकतया चेचदेर्विषभोजनं अरक्तं 
नतु स्वेद्या तत्न तद्धोजननिवतंकून्यापारकचरि चेत्र विषाद्धारय- 
तीति धरयोयचारणाय सूते सन्धध्रोगः। अनपव तज साविषादन्नाद्ा- 
र्यतीव्येव प्रयोगः । नच कूपादन्धं वारयतीति न स्यात् नहि कूप 
तनमन्धस्यच्छ्विषय इति वाच्यं करूपपतनत्वेनेच्छाविषयत्वाभाते- 
प्यभिमुखदेकगमनत्वेन = तस्यापीच्छाविषयत्वादिस्याडुस्तदस्दिति 
ध्वनयन्नादहरत्ये इत्यादि । अन्त्य क्रूगदंधघ वारथनीत्यत्र | पवमित्य- 
स्याथमाह विपस्येति। 

अन्तद्धातित्यस्य विषयमाह मातुरिति देशविज्ञेषेति व्यवहित. 
दञच्य्थेः । अयमव सुत्रेऽन्तद्धिपदाभैः । पंचम्यर्थो दत्तिः धात्वैकं 
देश व्यापारे चेति! भत्याख्यानव्रकारमाह तत्पूवकति तन्नैवाह् द्- 
क्षन् इति 

जाख्यातापेत्यस्य विषयमाहोपाष्यप्यादिति । उपरयोगरब्दस्य 
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(क उपाध्याधाद्धीन । उच्चारणोत्तरकाष्टेक्ो नि- 

ध ग्रन्धस्वीकारानुकखो व्यापारो घाटवर्धः | 
उच्चारणाश्चयाऽच्ापाद्ानमपादानत्वेतेव वोधः स्मच 
उपाध्यायान्निः सरन्तं अ्न्थमषीत इत्यथः । अतिप्रस- 
द्च्यानभिधानाद्ारणीय इनि भाष्यमनम् | 

ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते | उपादानकारणमनच्रा- 
पादानम् जनिक्तुः प्रकृतिरिति सर्त । सूत्रे प्रक्र 
निख्पाद्ानकारणस् । ब्रह्मापादानिक्ा पजाकर्नकोत्प- 
्तिरिनि वाधः । ब्रह्मणो निःसरमाणा जायन्त इत्य 
थः । निः सरणं लोकप्रसिध्याश्चवम् । यन्यस्माज्ायते 
तत्ततो निगच्छनीने लखाकव्यदह्'रात् । सच ठ्यव- 
हार उपाद्ानकारणविपय एत्ति माच्यनंननम्। 
पुच्र्प्रमोदा जायन इत्याद्एवुपादानत्वारेपणापादान- 
त्वं बोध्यम् । हिमवतो गङ्ख प्रभवानि । प्रथमप्रका- 
शोऽच्र धात्वथः । तदाधासे हिमवदादिरिच्ापाद्ानम् 

नतरैव रूढेराह नियद्रति व्रह्धचयादीत्वर्थः ¦ मूजमतमुक्त्वा प्रत्याख्या. 
नमाहोपेनि नन्वेवमतिप्रसगो नटरस्व च्छणोत्तीत्यादाचत आ{- 
हातोनि । 

जनिकन्त रित्यस्य विषयमाह व्रद्धण इनि दीश्चिनादिसकलग्र- 
न्थासांपत्यायाहापेति । ननु सूनो खानः कथमन आह घञ इति । 
ब्रह्म च मायाद्वरु जगदुभद्ानछारण ताड ब्रह्ममति । प्व सूत्रमतं 
मुकवा प्रत्याख्प्रानमाह त्रद्धन इनि) नि. सरणनमिनि । अनतिप्रसगा- 

याह सचति | नन्वत्र मत कचदेए्रसिद्धिने स्यात्पुक्रस्य तत्र निभि. 
तक्रार णत्वे नातत्वादत आह पुत्रादिति। 

भुवः प्रभव इत्यस्य विगयमाह हिमेति । प्रग्रहणाद्ादह प्रथ 
मइति। 

१६३ 
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हितवदपादानको गङ्गाकलतेकः प्रथमः भ इ 
योधः । हिमवतो निः सरमाणा पकादात इति वार्थः, 

प्रासादात्पेक्षते इत्यादौ तु वबाक्यैकदेशान्वाये 
बोधः पञ्चम्यध ल्यचन्तक्रियाकमे | आजखनादपेश्चत 
इव्याद्ावुपाचिदयेत्याय्थः । अधिकरणं वचम्यथैः 
प्रसादादितो निः सरता चकुषा तदहुत्या `वा प्रचतें 
इत्यथः । प्रासादस्थपुरुषा श्लिष्कमणमेव प्रासाद्ावधि- 
कत्वेनोपचयंत इति नाष्यसमतम् । 

चनाद्भासाो योजनं योजनं वा } अच्रान्यबहितोनत्त- 
रत्वं पश्चम्यथंः । स्वान्यवदहिनात्तरघतित्वं प्रथमासक् 
म्योरथः । एवंच वना्यवहितोत्तरयोजनान्यवाहितो- 
तरदेराव्रत्तिग्रोम इति बोधः | कार्तिक्या आन्रहाय- 
णी मासे इत्यत्र स्वावयवकत्वं पञ्चम्यर्थः | स्वान्यव- 
क, 

दहितोनत्तरकालघ्त्तित्वं सक्तस्यथः। कातिक्यवयवक््चि- 

प्रभवो जलरुरे श्याज्न्महेतो पराक्रमे । 
क्षानस्य चादिमस्थाने इति विश्वः ॥ 

रभवो जन्मक(रणम्- 
आध्योयरमनस्थानेऽपं सुखे सनिभिद्ययोरिति हेमञ्। अन्न ना- 

न्यत्र । प्रमचत्यरति प्रभव इति द्ुचयन्नाह तदाधार इति प्रत्याख्या. 
नमाह हिमेत्ति। 

स्यय्रोपे इति वात्तिकविषयमाद प्रास्ादादिति। प्राचां अन्थासा- 
गत्याय ्िद्धानमाह वाक्यैकेनि } प्रत्थाख्यानमाह पराखदेति भा. 
दिनासन । नेयायिकमतेनादषेनि वेदांतिमतेनाह तद्ुत्यावेति न. 
न्विद वाधितग्रेवात मह प्राक्ादस्थेति) 

अथोपग्दविमक्तिपञ्छुस्यथंनिरूषणं } तज्नाद्तो रनश्भ्वेति वाक्चि- 
कविषयमादह घनादिति दृच्स्यदसुद्ाहरणं तदाहेवं चेति ¦ काडस्यो. 
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चप पकभासान्यवहितोत्तरकालब्त्तिराग्रहाय- 

णीत्यथः | वनान्निः रत्य योजने गते ग्राम इत्यतः 
प्राप्यते इदयध्यादहारेण बोधः । निः खत्येति परावर- 

ते च्ा। वनावधिकविमागावुद्ूछव्यापार- 
घवद्धे थोजने गने ग्रामः प्राप्य इति बोधः। योजन. 
तरेत्यस्य भ्रधमान्तत्व गतं चेदिति शेषः| का्तिक्या- 

इत्यादेरपि ततः प्रभति गते भासे आय्हायणीत्यये 
हति भाद्यमतस् | 

अज्र सवं भाष्यसंभने एवां साधुत्वं यथोत्तरं 
घुनी नां पामाण्यात् । सवेच्र तत्तत्कारक्षत्वाविवक्षायां 
षष्य्याः साधुत्व दिषटमचान निधानं वति तत्वम् | 

चटादृन्थ इत्याद स्वपरतियोगिकमद् सम्बन्धः पच- 
स्यथः तेन प्र्ल्यस्थान्यस्मिन्नन्वयः । एतन घटादि- 
तरो व्याख्यातः अन्वारादितरते दिक्शञ्दाञ्चृत्तरप- 

(क 

दाहरणमाह काक्या इति स्वं काच्चिकी मासश्च । पाचीनमतेना- 

हा!ध्यहारणेनि सिद्धां तस्तु प्रागुक्त एव पोध्यः¡ अनपव परति 
प्राश्वदाह गनं चेदिति । एवच तच्चल्यत्वेऽपि न तस्य विषयतश्चिति 
सूजेणेवा्रापाद्ानत्वमेवं खति तच्ापि पवमेवपपत्तो वार्निक्नाव- 
भ्यकः तदेवम् ध्वनयन्दितीये ऽप्यन्यथासिदद्धिमाद कात्तिक््या इतिं 
एवंच वनादित्यादिः प्रत्याख्यानप्रकार एतदन्तः ¦ अचर साधुत्वे 
विनिगमनाविरद्ं निराचष्टेऽज्र स्यति सति प्रयोगे आदेष्टमवेति 
तद्भावे आहानभीति । 

अन्यारप्दित्यस्य विषयश्राह घटादिति तेन। सधेन ! दीक्षिता 
दुक्तं खडयति अन्येत्य्ंति । भन्य्र शेखरगुदमंज्ञघादो 1 उक्ता अः- 
द्ावेव ! संसर्गेति तादात्म्येतरसंसगावच्छिन्लप्रातेयोभिताकाभाच 
इत्यथैः । प्रागुक्तमन्न तुर्य तन्न वस्य प्रयोञ्यत्वेनान्वयः 1 सथवान्र 
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[त 

[पे 

द्ाजाहियुत्ते इनि पञ्चमी } अन्य इत्यथग्रहणर्मिं 
भाव्यानुक्तत्वादितरग्रहणाचायुक्तभिल्यन्यञ्च निरूपि 
तम् । चटाद्धि् इत्याद गतिरूक्ा 

वमादारात् । आरादुदूरसमीपयाः | ने क 
त् नोत्पद्यते सुखम् । अञ ऋनेशाब्दाथेः सस्गाना- 
चः प्रतियोगित्वं पञ्चम्यर्थः । करष्णहाब्दस्तम्दक्िला- 
क्षणिकः । कुष्णमःक्तर्पातियोगिकामावप्रयाञ्यः सुख 
कतकोह्पच्थभमाव इति वाधः । 

कृष्णादते दुःखम् । अत्र ने शब्दार्थस्य खामा- 
नाधिकरण्यननरन्रान्वयः । कुष्ण मक्तयमावसमानाि- 
करणं दुःखभिति चोधः । क्रुष्णाहत नरः शोच्यः । 
अश्रामाववान् तदथः ¦ कुष्णमक््फमाववान् नरः रा- 
च्य इति योधः} पछरप्णादहते न धनुधरर इत्यत्र 
भेदवान् तदथः । कृष्णसिन्नः न धनुधर इति बोधः । 
एतग्मोग द्वितीयापि यथा छत कालं बश्च; पतति वा- 
ताभाववान् घृश्लः पतति इति कोधः | श्रत्तपतन वात 
जन्यत्वाभावलामस्त्वाथः | 

नेत्यादि ! संसगोमावस्येत्यथेः । इतरत्र दुभ्चे तदेवाह 
कृष्णेति तद् मक्तिप्रीतये(गिकामवाचस्यथेः । अत्रापि विद्चेप माजमाहा 
ध्ामाचेति । तदथः कऋतेशरब्दाथेः। अच्रापि तमाह मेद्वानिति तदे 
छते शाव्दाथेः अच्र कृष्णश्चतुधौ प्रतिपादित । 

छृविभवाचकः शब्दो नश्च निच्ुकतिवाचकः 
तयोरेक पर ब्रह्म छष्ण रत्वभिधीयते । 

इन्युक्तेः। विरापमादैतादेति वृतीयप्रकरेण बोधमाह वातायेति 
प्रसखिद्ध।थसग्रहमाह इक्षपति। 
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पयों ग्रामात् । उद्याचलसंनिहितदेक्ाः पूतप- 
दाथः पञ्चम्यथांऽवपितल्वम् । पूदत्वनच तलदवक्लोऽय्व- 
ण्डोपाधिः । एवं परत्वाद्यप्पि | म्रामाचधिकपू्त्ववा- 

। [9 ¢ +~ नित्यादिक्रमेगान्वयः । चेच्रात्पूवेः फतल्णुनः प्रति. 
क +र [। [च £ £ [१ यो भिध्वंस्छःनधिकरणकाछमवः पूवपद्ाथेः | नत्तदकवधि- 
चो घकपद्ृसखम नभिव्याहारञ्छाच्च तदरूपघतियोगि तद् 
ध्व॑सानधिकरणकालस्य तत्न भानम् चैवा 
कपूवकालनवः फाल्गुनः इति बोधः 

प्रनियोभगिध्वंसानध्रिकरणक्रालत्वस्य दश्ाक्यताव- 
च्छदकत्वे गौरवम् । प्रत्येकं स्वरडकाः चाक्तौ शक्त्या 

न्त्यम् । चेचरूपपतियोगिचच्रष्वसनहुमया नधिक- 
सर्णचच्ावाधेककारमवःपास्युन इति वोधाडूीकारेप- 
कस्य चच्रस्यानकधाऽन्वयाङ्गीकार गोरवमव्युत्पत्तिञ- 
एदमन्यनच्रापि वाध्यस्। कालस्य क्यामान्रपारिच्छदक- 
त्वात्तद्धवपर्थन्न पूवादिशद्धानामीदचेषुलक्षणा। लक्ष 
णामावदु चज्नात्पूचः प्टास्युन इत्यव प्रयागः । अस्ता. 

त्यध्यादहारः । पूतप्निति अधिकरणनक्तिपरघानम् | 

अस्य उ्यवस्थाराब्दत्वादाह तदपश्च इति ¦ एवमिनि ग्रामाचेक्चोऽ 
खडापाधिरिव्य्थः अस्ताचलसनिहिनदेश्चः पिम. । सूर्योदयमभि 
मुखाव स्थितस्य रूव्यहस्तसनिहितटेङणे दश्चिण. । तथावस्थिनस्य- 
वामहस्तसनिहितदेश्य उत्तरः । क्रीरावयवगते सव्यत्ववामत्वे 
च जातिविशेष | प्रतीनिश्रायाच् | चजःदिस्तत् धवस्रश्च तयोरवधी- 
त्यर्थः ! तदेवाह तत्तद वश्वीति । तत्वेन पुयेत्वन । इदमेवान्यथानिरा- 
सनाद प्रतीति विश्लिष्दाक्तिपश्चे इदं अन पवाह् प्रत्यकप्मेति। तत्वमेव 
विदादयतसि खंडर इति विशिष्ट राक्त्यानानतस्यापि तत्वनेवं भान 
मिति तन्रयुक्तगोरवमिव्याक्ञयेनाह चजरूपेनि । नन्वचमपि तादश 
क्रा इत्येव खिद भव दत्याधिक्मत आह कारस्येति। अभाव त्विति 



सुवथं विचारः 

्त्पूत्ं माध इत्यादौ तात्पयं वक्ाश्यथ् 
्विङादिन व्यवहिनस्योक्तक्नाद्वस्य तत्वेन भः 
चेत्राल्परः अच्र तत्तद् वधिसमनधिव्यादहारवात्तध्वं- 
साधिकरणकारः परत्वेन परशब्दाथंः । तन्नैव कषण 
स्याचाधित्वम् । तथा व्यवहारात् | 

प्रयागादुत्तरं कारीत्यादौ सयुक्त संयोगश्च 

पुवदक्चिणपशथिनादेस्तात्पयबच्ान्त्वेन तन्नत्मयेगेषु 
भनम् । 

गृहाद्गङ्खा मम परा कायाः सेवा परामम। 
इत्यादौ विप्रक्रु्टद्रस्थः सनिक्रष्टदेशस्यख पर 

त्वादिना परापर राब्दाथः। अवधिः पचम्येः । ग॒हा- 
वधिकमत्संबन्धिपरत्ववती गङ््त्यादिक्रमेण बोधः । 
भमेत्यच्र तु न पञ्चमी परत्यासलया यस्य यज्नोहत्थिता- 
क्का तद्धाचकादेव तत्पदनिमित्तविमक्तिस्वीका- 

क 9 > क > $ क रात् । परादिषदं चावधावेव नियताकाह्ं न सबन्धि- 
नाति स्वमेव | प्राक् प्रत्यक्वा यामादिति पृर्वादिश- 
व्देऽयो ख्यातम् । 

च्छेदः} नचु तत्रापि न क्रियात्ताहास्तीति तदन्वयमाइ अव्ययमिति 
भाषः । विश्येषमाह चच्रादिति । तत्वेन पृैत्वेन तथाच पुवैपराद्ेश- 
ब्दानां नियमेनार्विसाकाक्चिपुवत्वपरत्वा्यखे डा पाधिरूपमेव शक्य- 
तावच्छेदकं तदाध्रयश्चा प्रतियोगि ततृध्वेस्ानधिकरणत्वोपलष्चितः 
कारः । अन्यथोक्तदेाषगणापत्तेरिति बोध्यं । परेति परत्वेनेव्यादिः 
तञ्रेव का एव । उत्तरमिति उत्तरमिव्येव यद्िकरणङक्तिथधानम- 
न्ययं तद्थे इत्यथः तस्य च देशस्य स्वरूपं ¦ पूवंति तत्वेन पृ्दत्वेन। 
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भवात्प्रशत्यारम्य वा सव्या हरिः। अ 
यारभ्पेत्यथक्मव्यय तदर्भयोगे पञ्चमी | अ 
माति दत्रे यलश्छाच्वकालनिमोणं तनः पश्चमी | 

कातिक्या आग्रहायणी मासे हति वासिकप स्थाख्या- 
नाय भाष्ये उक्तमिद्मच्र प्रयोक्तव्यं सन्न प्रयुज्यते, 
कातिक्यौः प्रशन्याग्रहायणी मासे इति । तन तदथ 
योगे पञ्चमीति वचनसन्वं स्लचितसर् । अनणएच तदप्र- 
योगेऽपि पश्चमीमिद्धिः । अवधिमादापेति तदर्थः 

आरभ्येत्यस्य चेनद्थकतापि | तस्पावधित्वं चं 
समसिव्याह्नपदाथरवन्लम् । यथा प्रकृते भरणान्त- 
काङस्यमवाऽदधिः मरणान्तक्ालाकथिमवकालमाद्ा- 
य तावत्कालं हरिः सव्य इति बोधः । आारभ्येस्थ- 

दिना आदिना । कादयवाधकमत्संवध्यपरत्ववनीत्यस्य म्रहणं । नस्वे 
वमतिप्रसज्ञोऽत आह ममत्यत्राते उभयन्न्यथः | यन्न भाष्य- 
प्रामाण्यात्पचमी तविषघयमाह भवाष्िति। अथ मेदोन्न चैत्यह अनरे- 
ति। प्रति योगडइतिः सखकलन्रन्थासरांगत्यायाह तदर्थैति प्रभरुन्यथयो. 
गे इत्यथैः | द्दूत्राभावादःहापति । तेन भाष्येण ¦ ततएकाह तद्र्थति । 
अत पव तच्छब्दामावेपि तद्थखक्तामान्नेण पचमीनि माष्यदाप्तयो- 
देव । अन्धथा प्रश्तिपदाभाव पचञ्यथेवचनावद्यकत्व तस्पत्या- 
ख्यानासंग्तरव । तदथः प्रभ्नीत्यस्याथः ¦! वश््यमाणाथीतरसं 
प्रह्ायापिः । अवधौ पञ्चम्यन्तलाथस्या मेदनान्वयः । तद्धिशेषणन्वपि 
न दितीया प्रथत्यथेयोग पचमीति माष्यकृद्वःधितवचनात् तदेतद् 
[मि परेत्य तस्येति सवस्यत्यथेः। अपश्च तद्विरूपितं । तमेवाह मर 
णांतेति त्ाचत्काङ । 

अपि सप्राह्यमवाहारभ्परेति स्येति माच्रपदेनोकव्यवच्छेद्ः । 
विषयवाक्ष्यमाहाद्क्चणमिनि ¦ अन प्वाकीचीमारभ्य मेश्पृषठपयत् 
भरखोको मेस्पृष्ठाद्ारभ्य धुवपयत्तं ग्रह नश्चत्रतारागणचिात्नेताऽत- 
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स्यगुहीत्वत्येतन्साच्राथकत्वे आद्यक्चषणमारभ्येदाष्हौ क- 
मत्वाह गरीया । पशथरूतिरन्द्स्य च्वघातुत्वेन तद्थस्था- 
क्रियाल्वान्न तद्धिराषणे द्लीया । तदथेकस्थारभ्येत्य- 
स्थापि षाक्येकदेरान्याचेन तदथकतेति न तद्विशेष 
णस्य नत्वम् | 

यद्वा मवावधिके मरणान्तकाटे भवक्ालमाद्ा- 
य हरिः सेव्य इति वोधः। तत्न गम्यमानच्ियापेन्षं 
भमवस्यावधित्वमित्यपादानत्वादेवाच्र पञ्चमी) तच्चा. 
वधि भादायत्याद्यपयोनेन तद्वोधकप्मृत्यादियोगेन च 
गम्यते । अप्रयोगेऽपि वाक्येकदेदान्पायेन तत्प्रती- 
तिः। पश्चभीवलदेव तात्पथवशाच। एवं कार्ति- 
क्या आग्रहायणी मासहत्यतोऽपि कार्तिंक्यवांघद्ध 
आग्रहायणी घटिते नास का्तिंरकीमादाय गते सति 
आग्रहायणीति वोध इत्यलम् । यदा त्वारभ्येत्यस्य 
प्रथमकरिवारूपमारम्भं कत्वेत्यषेस्तदा तद्योगे स- 
सम्यपि। 

आरभ्य तस्यां दृजमी तु चावत्प्रपुजयेत् इति 

रिक्चरोक हनि पात्तजलम्ये उक्तं । नन्वेवं प्रभूत्यभरयोनेऽपिद्धिः 
तीवापात्तेरत आह प्रश्ूनीति प्रकरांतरेणाद्यार्थे द्विवायां वारयति 
तद्थेकरेति । अवधिमादाय तदर्थकस्येत्यश्रैः। नतदित्ति नाचधि- 
विकषेषणकरमत्वमित्यथं. । साष्यत्रमाण्याज्नापादानत्व कितु दच्ादेषे- 
त्याह यद्धति ¦ भक्ते इत्ति क्षः। अन एवाह अवक्ारेति। 
दष्रदवाह तश्च तारशावधित्व च | देत्वंनरमाह तात्प्यात 
भाष्यप्रयागेऽप्य बमेवत्याहवापेति । कर्तिकीता विभक्ते इति 
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ग्रामान्द हिः । बहिः राब्देन समभिव्याहलपदूर्थः 
तावच्छेद्कानधिकरणतत्संनिहितदेश्तसत्स्थवस्तु च 
वरिष्टुनोच्यते । बहिर्योगे पञ्चमीसमासविघानसाम 
्यात्तद्योगे पञ्चमी । वहिष्टरं च नियतमवध्याकाह 
मात स वच्स्यथः | अपहरः सलार इत्यन्नापपरी छं 
ते शाव्द्सखमाना्था इरिशाब्दञ् तद्धक्छिपरः 

शुक्तेः ससारः । अत्र भयांदाऽभ्डोऽर्भः। तश्च 
भवांदा दिकेघा। काटदूपा दृदाखूपाच। कालटगनमपी- 
दात्वं च स्वस्वात्तरकालरामयप्रागमावाभिकरणकाल- 

शषः अतपवाह काततिक्येवेति । पतेन भाष्यप्रयोगात्पञ्चमीति 
सकटग्रथकारोक्तमपास्न तदादेत्यखमिनि | 

षिशेषमाह यदात्विति । दु ज्ञापितपञ्चमीषिषयमाह भ्रा 
माद्देति । समाक्ेति अप्रपरिवद्धिरञ्वः पचम्येति पञ्चम्यन्तेन 
खमासेव्यथः । अयं भाषः परस्परसाहचयीत्तत्रापपरव्जनार्थौ 
कमेभवचनीयावेव तद्योगे पंचम्यपाडति वचनात् छश्चणध्रतिष- 
दोक्तपरिभाषयाऽपपरिनिभितकसुवतस्यव प्रहणाश्च पचमस्येव सिद्धः 
समास्रस्तत्साहचयोदुक्तपरिभाषय। चाञ्चुत्तरपदेनापि तन्निमित्तपञ्च- 
भ्यव सिद्धः समास इति व्यधंत द्हिः दाञ्ेन पचम्यंतेन समासविधा- 
नद्धारा तद्योगे पंचस्या अपि ज्ञापनाथेमिति) इदमपपिवहिरितिषुज 
भाष्ये स्पष्ट । पचमीति सापीत्यथैः । तेनं करस्य करभो बहिरिति 
लिद्धं । यः मवधिः प्रामा्वधिको बहदि्रशस्तत्स्य चस्तुपवेति बोघः। 
पंचस्य पाङ्त्यस्य विषयमादापहरोरत ध्यन्तादिति बार्सिकाद्।. 
हापपरी इति अतथवाहइ हरीति हरिप्रतियोगिकमक्तछसावसमाना- 
विकरणः ससार इति बोधः । तच सुर । स्वं मुक्तिः स्वकाः स्वो. 
तरकार समेति ससार इत्यर्थः । 

कमेप्रवचनीयत्वाद्ाह मयादेति म्यांदाथाङ्समाभेव्याहारा्तस्य 
करम प्रवचनीयत्वेन सवधपरेच्छदकत्वात्सोऽज स्वप्रङ्व्यर्थप्रागभावा- 

१६४ 
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जवो यः समानिव्याहतपदाथं स्तदनधिकरणत्वं सु 

[त्तिपदं तस्कालपरं मयोद्। भयांदीमावः सवन्ध आ- 

ङ्ध्रोयः पञ्चम्यर्थः । आद्मयाद्एभिविध्योरिति रत्र 

स्वरसात् | सुक्तिमथादाकः ससार इति बोधः। सं- 

सरे सुक्तिकालप्रागमावाधिकररणनिरूपिततद्धिन्न का- 

लाघत्तित्व चिदाष्टव्यापकतावोधस्त्वाथः | 
एतदथद्योतक्लयावच्छव्द्योगे तु तनोऽन्यच्रापि 

दर्यते इति दितया। कार्तिक्या वैद्राखीं यावच्छी- 
तमिति धथा प्रभल्यथयोगे पञ्चमी । कातिंकीप्रयति 
वेहाखीपयादाकं क्ातभित्यथः | कीत कातक्यादि 

वै शाखीपूवैनिथ्यन्तकालनिरूमितताद्ैनकाखाघ्र्तित्व- 
सभानाधिकरणव्यापक्तावोधस्त्वाथः । व्यापकत्वम- 
न्यच्रो्तदिहाद्यम् । 

धिकरणकार्टानरूपता तढ्नक्ाटखावुत्तत्वविशिषठा या व्यापकता 
तद्रप हति केचित्तन्न गोरवात्तत् ध्वनयन्नाह संसारे इति निरूपि- 
तत्व वकाश्लएल्व च व्यप्कताचदरव्म। वाच इतिमरुकछ प्रागमावाधः 

करणक्राख निसूपितस्वस्वसिश्चकाराबन्तित्वसमाना्रकरण व्याप 
कःतावान्संसार इतीत्यथः । पवमन ऽपि 

ननु तत्र पञ्चमा कथमत आह परभरत्यर्थैनि  प्राग्वदाह शीतेति 
तत्प्रश्तिश्च वेशाखी पूर्वतिथ्यन्तः | म्यादाथकयावत्पदसमसिन्या- 
हारात् वेदाखीपदस्य तत्पूवात्तिथो रक्षणा व्यापकता च -समभि- 
व्याह नकालमिन्नकाखाच्रृतित्वावेाशेषठा प्रत्यास्यने तत्समभिव्या- 
हारादव तदाह कार्तिक्यादीति निरूपितत्वसमानाधिकरणत्वं व्धा- 
पकताव्शषणं तद्वच्छ्ातस्रिति बोधाकारः ) अन्यजेति आलमध्ीत 
इव्यत्नत्यथ. । स्वदे शास्वात्तरदेरायारेत्यथेः । स्वं काशी तदादीति 
प्रयागादिमध्यवर्तीत्यथः | प्राग्वदाह इषएाचति प्रयागादिरूपो यः 
कारीपाश्चिपदशस्तान्नरूपिता स्वसिनश्नदश्चता बइत्ित्वसमानाधेकरणा 
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प्रयागात्प्रभुत्या काद्या व्रशेदेव इत्यादौ दश्चो 
मर्यादा देश्ागनसयीद्ात्वं च स्वस्वोत्तरदेशायाः प्रया- 
गतद्ाद्यन्तरार दे च्ान्रान्तिसमाभित्याहनपद्ाथचृष्टयाद्यन 
विक्रणत्वं । प्रथागादिकाशीमयादाकब्चाटेकती दव 
इति बोधः वृष्टौ प्रधागादिकाक्षीरयिमदेरानिशूमपेत- 
स्वमिन्नावत्तित्वसमानापिकरणन्यापकनाकोधस्त्वाथेः 

आसकल्ाद्ह्य । आङ्दोत्योऽधिविभिरूपः सव- 
न्धः पञ्चम्यर्थः । सकरव्यापक्ं बह्मयातिबोधः। सोऽपि 
दविषिघः | कालिको दैनिक्ञ। आदे यथा कार्तिक्या- 
अन्नं यावच्छीनम् । कार्तिकी प्रशुनिचत्रान्तकारच्यापकं 
क्रीतामिति बाधः | चैश्रपदं तदन्तकारुपरम् । अन्त्ये 
यथा का्ीतः पाटलिपुत्रं याचो देवः काच्ची प्रभ 
तिपाटाछिपुज्ान्तदे कच्यापकत्वं वष्ट प्रनीयते । अनयोः 
स्तात्प्र वक्ान्कदाचिद्यापकत्व लाभ्दिन्नक्ालादत्तित्व- 
विद्धि तस्दिन्नदेचाधरच्ित्वदिद्िष्टच प्रतीयत इति 

योध्यम् ॥ 
प्रशयुम्नः कृष्णास्परति । सकाः प्रत्यथः। कृष्णदा इति 
योधः तिभ्यः प्रति यच्छति माषान् | अत्रय्हण पूवकं 

च यां व्यापक्तता तद्धती या बर्टिश्तत्कत्तदयथः | प्राभ्दाद सोपीति 

असििधिरपीत्यधैः 1 अभिविध्यथक्रयावच्छब्दसमभिनव्याहाराकाह 

ञचत्रति अत्य इति पाठ । प्राग्वदाह काश्चीप्रथतीनि । अनयोरग्यब- 

हितोदाहरणयोः । तात्पयेति स्वे वाक्यमिति न्यायेनेति भावः । 

रीत बृषठौ च यथाक्रममाह तद्धिनेति। 

प्रतिनिधिग्रदीत्यस्य विषयमाह परद्युम्न इनि । 

अकतेयुणे इत्यस्य विषयमाह श्तादिति। हेत्विति तेन करणत्व 

विवक्चायां वतीयेवेति भावः| 
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प्रतिसम यिव्याहतयच्छतेर्थः। तिलग्रहण 
कं माषप्रातेदानाभिति बाधः! उत्तद्वष्दः। हेतुहेतु 

मद्भावः पचस्यथं; चातहेतुकवन्धनकर्मति बोधः; । प्- 
वं जाडयाद्ष्द इति बोध्यम् । धूमादश्निमातत्यादौ 
ज्ञान निष्ठ जन्यजनक्र मास्य विषये आरोपो बोध्यः 

पयाग्विनानाना रामं रामात् रमेणवा पञ्चम्या. 
दीनां पाक्तियोभि त्वमथः। पृथक्त्वं गुणाधिशष इत्ये. 
के | भेद् इत्यन्ये । अन्त्ये इमौ भ्रातरौ पथक् जाता- 
विति व्यवहारे नोणो बोध्यः । विनानानि ऋतन्द्रस- 
मानां । 

स्तोकेन स्तोकाडा सुक्तः | करण घञ बिभक्यर्भः)। 
स्ताकराहः; स्व प्रवृत्तिनिभित्तास्पत्वधर्मपरः । शुह्ा- 
दिषदेते केवरखधमेपरा अपि एवचासन्वव्वनतः। 
सर्वस्व च सर्वनासपरानददायाग्यत्वम् करणत्वच त 

0 

विभाषा गुण इत्यस्य विषयमाहैव जाड्यादिति वच्च योगवि- 
भागस्य भराचोक्तभःष्यानारूदत्वेऽपि बाहुलक प्रङ्तेस्तनुद्शरिति 
वात्तिकप्रयोगद्गुणेऽचिवामित्यस्व प्रायिकत्वेन तद्धिषयविन्चेषो 
विषयय)ः स्वतो जन्यज्ञनकमावासं मव्टुक्षणमाह धुमादिति। 

पृथग्विनेत्यस्य विषयमाह पृथगिति प्रकरणादाह पंचम्यादी 
नामिति । अ द्विर्ताया ततोऽन्यत्ार्प्यिषेति स्पष्ट मन्यत्र ! पके 
नैनायिकाः । अन्ये मीमांसकाः । अन्त्ये भेदपक्ष मेदस्योत्पत्तिद्धि 
छत्वे ऽपि दञ्यगततभेद्स्य तज्नारेचेणेति भावः। 

करणे च स्तकच्यस्य विषयमाह स्तोकेनेति स्वं स्वोकनश्ाब्दः 
यद्धमेशात् दभ्यं स्तोकन्यवहारस्तद्धमंपरः सच घर्मोऽटपादि- 
शब्द प्रचात्तनिमत्तमचोति भावः | नन्वेवं कथं स्तोकेन विषेण हत्यत 
आह श्युङ्गादीति अपिना धर्मिंसमुच्चयः। अन्न माने सुचयन्नाहेवं- 
चति घमपरत्वेचत्यथः । नञ्च लिङ्गसंख्याकारकान्वितत्वेन तस्या 
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स्य परम्परया । इंदृश्ाथं एव साधुत्वम्) करणे च स्तो- 
काल्प करद्कनिषयस्यासत्वलचनस्यनि दस्ुचवलातसन 
प्रच् तृतीयापच्चम्धो । एवक्क्ादिपागेऽपि । अमस्य 

दूराद्रण दूर वागतम् ) 
अश्न पञ्चम्यादयः प्रतिपादकार्थं | दूरदेशावच्तिदूर्चः 

दाथः ¦ षषछठवथः सबन्धः | म्रामसवन्धिदूरदृदन्र 
गमनमिति बोधः । एतेन ग्रामस्यान्तिकादिति व्या- 
ख्यातम् । समीपदेशाघन्यन्तिकाथः 

इति पञ्चषा 

षषटयशः सवन्धत्वेन तत्तदरुवेण च स्वस्वामिमावा- 
दिः सबन्धः सवन्धत्वेन क्तियाक्ारक माचश्च । अन ए- 

वानकसंवन्धसत्वेऽपि स्वत्वा1दसेचन्धविशषततात्पयेणः 

चेच्स्थ मेदं वाख इति प्रयुज्यते । अत रएवेंकदात श- 
ॐ 

सत्वत्वमेचातथाह करणत्व चेति नन्वन्ययेव कनो नेति अहे. 
ति) तेन दीति कर्णे तृतीयायाः सिद्धत्वेऽपि पश्चेऽस्व पचम्यर्थं 
स्वादि ति भावः । अल्पयोगे उक्तप्रायत्वादहिषवं छद्ादीति 
दुरतिकार्थैम्य इत्यस्य विषयमाह ब्रामस्येति दुरातिकाचैरिति षष्ठी 
प्रा्रोतीति मावः त 

दइतिपचमी ] 

दस्यथे इत्यस्य सम्बन्ध इत्यन्न मावस्यत्यत्र चान्वयः । वज्रदौ 
प्चनिनवीनखाधारणमष्ड सम्बन्धत्वेनेति । नन्यमतम्गह तत्तदिति 

स्वत्वस्वाभित्वखमुदादिख्पण चेत्यथेः ! अये सावः शदे षष्ठीति ्ि 
विधिदुन्न शेषश्योक्तादस्यः सव तत्तद्रूपेण स्वत्वादिः सम्बन्धत्षेनं 
रपण । यनेनेव कमेत्कादिश्यति तदाह सस्बन्धत्वनेति मच्यमे 
मानमाह अतषेति \ तदुकेण तस्य तत्वादेदेत्य्थः । एवमग्रेपि प्ते, 



(र 
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धथा इति षष्टीस्थानेयोगेति सुच्स्थं भाष्यं सङ्च्छ- 
। दितयादितश्च क्ियाकारकमावस्य तत्तद्पणेव 
धः। तथेवानुभवात् | मातुः स्भरत्तीत्यादो च तत्त- 
क [न [किन 

ण बोधे देतीधादनिं बाधकानां खनस्वात् सब 
न्धत्वेनेव बोधः । मातुसवन्षिस्मरणसितीति नव्याः । 

पाञ्चस्तु अच्रापि क्रियाकारक्मावमूलकः विदा. 
णत्वरूपं विषयत्वमव मिमित्तत्वभेच चा तत्वेन संबन्ध- 
त्वेन वा विबाक्षितम् | अत एव हरिणा । 

सबन्धः कारकेभ्योऽन्यः कियाकारकपू्वकः। 
श्रताधाभश्चुतायां वा क्रियायापमसिधीयते इति ॥ 
किथाकारकरपुदेकत्वमेव सवन्धस्योक्तम् । किया- 

कारकसंबन्धः कारणं दाषसंबन्धस्तु फरभूनः। यथा 
राज्ञः पुरुष इदयच्र राजपुरुषो कतस प्रदानरूपौ अ- 
श्रुतां राजा पुरुषाय ददातीति तन्मुटकस्वस्वासिमा 

+ =“ ५4 

०४५ 

न ष्या सम्बन्धविक्ञोषाणां ततद्रूपेणव मानात्पराचचोक्तमयुक्तमित्यपा- 
स्तं ननु कारकविमाक्तभ्योऽपि क्रियाकारकमावस्य ससर्गविधया- 
भानस्योक्तत्वाकथ स शेषोऽत आह दविगीयति चस्त्वर्थे ! एवमग्रेपि 
अत प्यव सस्बन्धस्वेनस्येवात्रक्तं नतु प्राग्वत् । नन्वयुक्तमेतत् मातु- 
रित्यादौ तत्तदूपेण बोघस्यष्टत्वादतशाह मातुरिनि । आदिना 
चरस्य हासितम्त्यपि। 

नव्या हति ूचितामखचि प्रकटयन् ग्युत्कमेण सिद्धान्तमाह 
प्राञ्चस्त्वित्यादि पाडुष्रित्यन्तेन । अज्रापि मातुरित्वाद्।वपि अपिना 
राज्ञः पुरुष इत्यादि समुच्चयः । तन्नैव षचठ्या शृष्त्वादाह विशेषणे. 
ति तस्यव स्वतोाऽ्सत्वादाद मिति तच्वमिति । तत्वेन कियाकारक्ष. 
भावत्वन तथा वाधानयुभवादाह सम्बन्धत्वन चेति अज्र मानमा. 
हात प्वेति सवत्र सम्बन्धस्य तन्मटकत्वदिव । तेन इति इत्यन्तेन 
तस्य तत्वमेवोक्तमिच्यथेः । नञ समस्बन्धस्येकत्वात्कथं पू्वपरभा- 
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वध्रतीतौ कचरादि विच्ोषरूपनानवगमः ¦ कारका 
नेन च छो के करणत्वा दिछक्तय उच्यन्ते । अच्राश्रुय- 
माणा दानादि क्रिया सबन्धलश्चणक्रायानुपपन््या- 
चुमायमाना संनिहितेन तन्घुखवन समन्वयः सि 
द्स्वमावानां द्रव्याणां नां विना परस्पर सबन्धाना- 
वात् । क्रियाहि रिःश्रयणीतव सचन्धं करति | एवच 
सबान्धिनो रप्यनुमीयमानक्रियानिभित्तत्वरूप कऋारक- 
त्वमस्ति । 

मातुः स्मरलीतिश्चुनायां तच्च कियाकमत्वस्रुलक्र 
उक्तः सम्बन्धः सा्माप्याद्यपि वुद्धिस्मेकदेचखछाधिक्र- 
रणकस्थितिक्रियाकतृत्वानिभिन्लकमित्माद्यद्यम् । 

अतएव पवेतस्य ब्ष्ला इनि न! वृक्लपवैतयोरा- 

वोतऽआह क्रियति द्वव्ययोरेकक्रियाकारकचर्वनिपितच्तकः कियाकार- 
कत्वनिमित्तकः कारकस्य तज्द्यमाह यथति। आद्यऽ्संगति परिदह्. 
रति कारकेति। तञुपपादयाति सज्रनि । राज्ञ इत्यादावित्यथे.। सम्ब- 
न्धेति क्ेपसम्बन्धत्यथः | वपक्षे तन्मन बाधकमाह सिद्धति ताँ 
क्रिया। नच्च तत्सत्वेऽपि कश्च तयोः खम्वन्धोऽतम!ह क्रियारीत्ति। 
निःभयणी सोपनपरस्परया। 

प्राचभ्न्थासांगत्यायाहव चति तां विना तयोरसखम्बन्ये चेत्यर्थः 
अस्तिना विचक्चिने क्रियेति मातुः स्मरणकमेत्वे सति तन्भुलको 
मालृस्मरणयोर्विष्रयावेषाधेमाव)। नमित्तानेमित्ति नावो वास्तवत्वन- 
व्यथः । पते च तद्विषक्षायांन षष्ठौ किन्तु तन्मूखकसम्बन्धस्यैवं 
विवक्षायामिति बध्यं । श्रुताय मातुः स्मरतीति अन्न हीति पाड 
तर । अन्यत्रापि तस्य तस्य (न्मूखकत्वमेवेत्णह सामीसच्यादीति। 
घस्तुतः प्रदेशमेदादाह बुद्धस्थस्यकेति पब दृडस्य घटः चुक्षस्य 
ल्लाखेत्यादावपीत्याहत्याचुद्यमिति । 

अतएव तस्य तन्मुखक्स्वादवति । तदवाह इष्चेति न तव्रावय- 
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धारापेयभावस्रलकसन्बन्धाभा मत् । संयोगो हि 
नाधाराधथमावस्युखको विपरतिं तस्यव तन्सूलक- 
त्वात् । किच संयागा नसम्बन्धः। सम्बन्धस्य पदा 

धयोजनामाच्रहेतुत्वात् संयोगस्य स्वतः पद्ाथत्वात् । 
सांस्भिकविषधतया तस्यामानाच्च । सम्बन्ध 
घव्यादिभिरेवोच्यते । सन्वन्धपद्नापि सांसर्भि 
कावेषयतावन्वेन नोच्यते इति सम्बन्धः सर्वथा 
पदागम्थः। 

संयोगस्तु न कदापि षव्यादिनिस्तया विषय 
तयोच्यते । इमो संयुक्तावित्येव तत्र व्यवहारान् | 
तच्च सम्बन्घव्यवहारस्तु उभमयाभितत्वशूपसम्ब- 
न्धधमेवत्वाद्रौणः | अतएव मतुप्च ब्क्चवान् पवत 
इत्याद्यथं सप्षम्यु पादानं गोमान् देवदत्त इत्याद्य 
षष्ठश्च पादानसिति नाष्य उक्तम् । षर्ट्वथेश्च सां 
सर्गिक्ाधेषयतयेव भासते अतएव षष्टीकाषे इति 
सचे भात्ये राज्ञः पुरूष इत्यन्न राजा विश्षेषणं पुरूषो 
विशेष्यः इत्युक्तम् । अन्यथा सम्बन्धं विोष्यतया 
विद्धषणतया चा च्रयादते पाहुः । 

वावयविभावः इस्तः पर्वतानारम्मात् अनन्नरादिपद्समभिव्याद्।रं 
विना मानन्त्यादीनां षञठ्यथत्वाभाव दहाति भावः । नन्ववमपि बक्षप- 
वतयाः संयोगसम्बन्धोस्त्यवात आह सयोग इति । हियतः ! नहि 
कथचित्सयुक्तयाघंटयाघटवान् घट इति मवति सयोगविक्चष 
पव चख भवात तज्र चाधाराधयभाव पवेति भावः इदं चतस्य तस्ध- 
मभ्युपत्व । 
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राज्ञः पुरुषं इत्यत स्वस्वामिभावः षष्ट्वर्थः 
सच स्वत्वस्वापसत्व्सस्ृदरूपः । यतु स्वामित्व स्वत्वं 
चा षष्ठ्यथ इति तन्न तस्यकभान्नरङत्ततया सम्बन्ध. 
त्वाया गात् । सम्बन्धो हि सम्बन्धिन्यां भिन्न उमय- 
सम्बन्धी ¦ नच तदृप्यकन्नाश्रयतया परच्न निरूपक- 
त वारऽस्त्ये्वेति वाच्यम् । पनेरूपकत्वस्थ बृत्यानियाभ- 
कत्वनाभयन्र सम्बन्धत्वप्रतीत्थनापत्तः । उक्तच 
दारणा । 

दिदछोऽप्यसो पराधत्वाग्णेषु उवतिरिच्यते। 
तच्नामधाचमानन्च प्रधानऽप्युपयुज्यते इति ॥ 
पराधेत्वाम्हुणान पर प्राति विद्ेषणत्देन विव- 

'दततत्वादित्यथेः | अयभावः मेदे सति चिकहेषणतयां 
विवक्षितस्य सम्बन्धं विना चिदेषणत्वासंमवेन त- 
दाका्भितत्वा्तच्र संबन्धो व्यतिरिच्यते उम्दूततया 

वस्तुतस्तस्यतत्वमेव नेच्याह {चेतति ननु सप्रवायस्य तत्वेऽपि 
तव्वबत्सयगस्याप तत्व सुकवचमत आह सासगिङति यक््यन्तरम- 
प्याह सवधश्चति। चः किचेत्यथं ध्युत्करमे च ! आदिना तद्धकेापपद्- 
विभक्त्या । नचचु व्याभमिचासदेवासगतिरत आह स्वधेति आपिना सं- 
सखगपद् । तावत्वेनति यतयेति पाठांस्मतपएवात्रेतथोक्तिः । तया लतां 
खाग॑कया । नन्वेवं सकलान्यतांत्निकत थाव्यवदारोच्छद् पन्तिरतमाह् 
तनाते सयग सवन्ध इति व्यवहार त्यर्थः! अन्न भाष्यस्तमतिमप्या 
हातपवेति तस्यास्त्वादेवेत्यथंः । सुत्रे तद्स्यास्त्यसि्मिननित्यन्र अ- 
न्यथा तद सगतिः स्प्टव । 

उक्ताय द्टयन् विश्चषमाह षषठध्थश्चेति। अत पव तस्य तथेव 
आनादेव । अन्यथा तस्वान्यथापि माने | चिनिगमनाविरहादाह् वि- 
सेषणेति एवं सामान्यत निणीय तस्य घिशेषोदादरणान्याह शाज् 
इत्यादे तस्य च स्वविरेपणतानेयामकत्वादिति नार्थं इत्याहद गु- 

१६५ 
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क, कनि 

प्रतीयते इति तञचैव वशी । विशेष्ये तु षद्ान्तरासम- 
मिव्यादहारे स्वाथनिरूपिवविदेष्यत्देन भ्लस्मानत्वरू- 
पस्वार्गठत्वादेव न विश्चेषधतानियामकस्स्बन्धाका- 
हम । तञ्च विणे क्राञ्देन षषठयादिनां शतः प्रतीयभा- 
लः प्रधानऽव्युपयुञ्यते तस्य दिष्ठत्वस्व नावत्वाद्राजा- 
दिनिरूपितवि शचष्यताया राजादिपद्सनिषानत प्रतीय- 
लानाया उपकारको नवतीलथंः। 

राज्ञ इत्यादेस्तु पदान्तरसखधभिव्याहारं विना 
प्थध्याहतसखम्बन्धिसाघ्रान्यनिरूपित्त वि देषणत्वप्रती- 
तिरिति विच्छेषः। राज्ञ इति हि स्वाभित्वभमवगम्यमा- 
नमन्यथाद्ुपपच्येव पुरुषे स्वत्वमव्गमयति । अतः 
सम्बन्धस्य बदिरडत्वात् पुश्वादन्तरङ्ल प्रथमेव । ए- 

दच राजस्वािकमिति ततो बोधः। अतपएवाय कि 
तदिति विशेषजिज्ञासा पुरष्रादिपदेश्च तनिष्त्तिः। 

एवच सर्ब सवन्धिद्रयच्रतिधभेससूहः सवन्धि- 
नोद् सबन्धः स्पच्ं चेद् यस्मादधिकं यस्य चवर 

णानामिति । नीाडसुत्पलमित्यादि व्याच्यथपराह मेदे सतीति । तत्र 
विशेषा । हतिः पृवीधमावख्रमा्षो । 

अथोत्तराधौथ सरेषमाह तचेति अस्यैव व्यारव्या चि्ेषति। 
अभिधीयति स्वरस सिद्धमाह शब्दनेति तन्मा्रात्सक्प्रतीतेरादांश 
तदति । अस्यवायनाह तस्येति तदसंनिधने तदप्रतीतेराह राजाक्षेति 
पतत्पखुक्तमेववेटश्षण्यमाद राज्ञ इति । नन्वेवं विश्ेष्यपद्ादपि ङतो 
न प्ठीस्यन बह राक इति हीति फलितं तदेवाहैवचत्ति। ततः राज्ञ इ. 
त्स्मात् । अनपव सामान्यतो बोधादृष । अतणच नघुसखक्षोक्ति. तस्या- 
स्तत्पृतरवःत्वनियमादिति भावः 

उपसहरति पवचति प्राग्वद्ाह सम्बर्धिनोरिति यत्र भःष्यसंम- 
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चव चन'भिति सुच्र भाष्ये | तच्हि अधेत्रह्यदन्ते पञ्चा 
लाः इत्यच्रानेन ब्ह्यदत्ते सक्तम्पां पञ्चालाद्द्धितीया 
प्राप्नोति । अपेर्योत्यस्य चह्यद््तनिछठप्य सवन्धस्य 

सप्रस्यात्वेऽपि तद्द्योत्पस्य पश्चारखनिष्ठसवन्यश्यत 
धाञखम्प्रलययादित्युक्तम् । उपपदविभक्तेः कारकविभ 
क्तिः लीधैसीति समादहिताभेलयन्यदेतत् । 

विद्योष्यपद्त्पछटीवारकयुक्त्यापि तक्षारणं बो 
ध्यम् । अतएव सखस्वामिमाचोऽवयवावचविमादञा- 
धाराघेयभावः प्रतियोग्यतुप्ोभिमावा विक्नेष्यविल्ले- 
षणयावः सवबन्ध इत्यादि व्यवहारः | तच्राभावत्रति- 

योगिकोः प्रतियर्यज्ुपोगित्वसमूहः सयन्धः | चटा- 
नावभ्रूतरयोस्त्वाश्चयाश्नयि नावः । एवं कारादिनि- 
रपि। 

एवं चं षष्ञ्या;ः सवन्धो विदाषणत्वं चाथं इति 

तिमप्याह स्पष्टचेदमिति । तत्र हीत्यस्योक्तमित्यज्ान्वयः । घनेन 
यस्मादिकमित्यनेन तस्यतत्त्रेन विवक्षया आह ब्ह्मति । आंघ- 

काव्यो वच्नध्रृता दति दुद्धिखस्वेन वौ द्धाधारत्वखम्भदेन तदा 
श्रयण उति भावः | द्विनीया क्मत्रेति विहिता! तदेवादहाधेरिति 

तत् द्योत्यस्य तथा स्तस्या अन्यतरस्यैव संस्बन्धत्व तु माष्यासं- 

गतिः स्पदेवति भावः । तामेव द्ढयनि उपयदेति । माष्वंतरा- 

विसेधमाह् विक्तेष्येति । तदेति द्विनीखत्यथंः। शिण्रचरद्धसमतमपी- 

दमिस्यादातपवेति । नद तुरीयः कयोः सम्बन्ध्मोऽत आह तति तेषां 

पध्ये इत्यथः तृतीयादाहरणमाद घटाभावनि उपस्रहरति एव चेति 

समूहस्य स्यघत्वे प्रधानाल्प्रथमोत्पत्ता चत्यथः 

अश्न द्वितीये भाष्यसंम्रति भाष्यान्तराविरोधेनाहात एवेति तस्य 

तदथत्वादेवेत्थर्थः। मानत्वमाधिक्ः) हेतुस्तत्र च स्वाथ भ्यञ्च 

अपिना तस्समुश्चयः । सत्तम्यन्तमाजाथस्येव व्याख्या राज्ञ दते । नर्क 
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विशेषणादेव षषछठीअतरएव राज्ञः पुरुव इत्यन्न राज- 
पदसंनिधाने प्रलीयमानं पुरुवविश्ेष्यत्वशूपमाधिकथं 
वाक्याथेः । राज्ञि प्रतीयमानं तत्परतिदन्दिवि्षोषणत्वं 
त॒ पद्ान्तरासमभिन्याहारेऽपि राज्ञ इत्येतावन्पाच्चेण 
पर्तःतेः षष्ठ्यथ इत्युक्तं षष्ठी दाषे इति सत्रे भाष्ये) 
किञ्च राज्ञ इत्युक्ते तत्संबन्ध्याक्रा्कत्थित्या” तदुत्था- 
पकस्वापित्वाद्दाक्तिरपि षषछयथे इत्यपि मा 
ष्ये स्पष्टम् । यदा तु पुरुषस्य चिद्षणस्व विषच्चा तद् 
पुरुषस्य राजत्यन्यच्च विस्तरः | 

ननु मम ्रातित्यादौ कः षष्ठयर्ःएकरमाल्जन्तेति 
चेत् एकच स्थाने उषितानां पान्थानानपि सभ्बन्धाप 
सरिति चेत्सत्यम् । 

एकोद्रशायित्वमाच्ण व्यवह्ारनियामकः काल्प- 
निकोऽवयवावयविमावः यथानयोर ५ तनीयमित्या- 
द्ावेकप्रदरावस्थाननिमित्तकः कास्पनिकोाऽवयवावय- 

च तावन्मात्रमेव स ॒शइत्याह किंचेति । अपिः पूष्रससुचये । भाष्ये 
तक्रे । विवक्षायानिवेशस्य फरमाह यदात्विति एनेन तथा प्रयोगो 
नस्यादिति परास्त तदादान्यत्ेति उद्योततादावित्य्थः। स्वस्वापरभाः 
वादेरसंभवादाद क इति । चेन्नोतिपाठः । सवधापरत्तरिति एकता गम 
नरूपेर्य्थः । पतदोषवारणायेवाहेकोदरेति ! मात्रपदेन परस्परसोप- 
कारनिराखः सस्यादृष्टत्वनिरासायाह यथेति । इत्यदोष इतिपाडः । 

अन्रसेमतिमादेद मिति । तत्र हि अधतृनीया इ्यच। कोयं समास 
इति प्रक्रम्य तृतीयमेषामित्यत्र समासाथानुपपात्तिमुक्का स्वीकृनेऽ 
धरं तृतीयमनयोरिव्यत्रषष्ठ्य्थानुपपर्तिदवदत्तस्य भातति दण्ांतेन- 
परिहता भाष्ये सर्वज्र स्वधस्य क्रियाकारकमावपूरकत्वमिल्युमय 
चापि क।स्पनिकोऽवयवावयवि मावो व्यवदारनियामक इति ऊयः । 
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विभाव शस्यदोषात् । इद् (लनकमन्यपदार्थः इति 
तत्रे याष्यकेयटयाः स्पटम् । एतेन सामानाधिकरण्य 
न संवन्ध इति सचितस् । 

अन्नस्य देतावसति इतुहेतुमद्धावः पषछठयथः देतु- 
शाञ्दोऽञैव तात्प्भ्राहकः। अच्देतुको वासर इाति- 
बोधः । कुष्णस्य कृनिरित्थच्च कना, जगतत; कतेँत्यन्न 
कमं बष्ठय्भः । कर्तैकम॑णाः कृतीति खुत्रान्। 

यच्वनयारथयोरक्चषणा बोधकः सूखमिति तन्न। 
हाक्तिम्राहकत्वस्पैवौप्चित्यात् 1 लाक्षणिकाथोनुशा- 
खनस्य क्ाप्यमावात् । गद्धायां घोष इत्याद्ावारो- 
पिताधारत्वादिमताऽप्यथि्रणाद्सज्ञेति | तत्र स- 
सभ्याः चकतिरेव अएधारोऽधिक्रणभित्यादावारोपि. 

संवेधत्वेन स्रवधोऽसन्नपि विकर्पात्मकङ्वानविपयः पुरुषस्य चैतन्य- 
मिनिवत् षष्ठीभ्रयोगनिभित्तमिति तु तच्वम् । 

परादिमतं खंडयाति पननेति उक्छरखल्या त्र निर्वीहस्य 
प्रतिषादकमाष्यादिनेव्यथैः । समेषठठि पकायिकर्णनवरत्तित्वं 
इत्यथः । 

षष्ठी हेतुप्रयोने दस्यस्य विषयमादहदान्नस्येति । वैय्यं वरिद- 
रति दहेतु शाब्द इति । कन्तुकमणोरित्यत्रस्य विषयमाह कष्णस्ये 
व्यादि कृष्णक चुका छतिररित्ति जगत्कमेकोत्पस्यचुकुक व्यापाराश्रयः 
क्ष्णं इति च यथा क्रम वोधः। 

परमन खंडयत्ति याचति ओंचित्ये हेतुमाह खाश्चणिकेति अन्य. 
था षष्ठी सेवे इत्यदिरपि तच्वानापरत्तेः विनिगमनाविरदाश्च | उ्यत्यया- 
चु श्ासनवेयथ्यापत्या सुन्विभक्तेनं रक्षणेति बद्धप्रवाद्ाश्च नलु गमा. 
यां घोष इस्यादौ तत् दष्टमतं आद गगायाभरति । तञ्च आसेषि- 
ताधारत्वादिति । ननु गोणसुख्यन्यायाद्ेदमयुक्तमतञदा- 
शार दति कारकथ्रकरणे तन्न्यायस्याप्रवृत्तज्ञापितत्वात् 
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ताघारादेरपि ्रहणमन्यन्नोक्तम् । कुत्प्रकृत्यथं कस्ये 
त्येव कमोकाष्कापद्कनमनुचासनेन तच्च तस्था एव 
साधुत्वात् । अत एव पचनल्नित्यादौ शान्नादिपक्कल्यर्थेः 
किमलेवाकाह्का परदशेनं वष्ठानिषेधःत् । 

एतेन विजातीयाक्राह्क पद द्यनात्तिङ्पकरुत्यर्थक- 
मेत्वान्करत्पङ्कत्यथक्मेत्वं विजातीयनित्यपार्हतम् 
करुतपूवा कटापत्याद्ा तु कदृकूमेणारेति षष्टो | तच 
करुतीच्येतत्सामस्पेन कुदन्वदा्छिज्ञानसहकारेणाप- 
स्थितक्रत्पक्रत्यथ क्रियायाः कलंकमणोः षीति तद्- 
धात् । अन्यथा तिङ्योने निषेधेन कृद्योगे एव वली 
सिद्धो वेैयथ्ये स्पष्टमेरेत्यन्यत्र निरूपितम् । पक्रते च 
छरुत इत्यन्न न कमणि क्तः ! दितीयानापत्तेः क्षिन्तु 

पवंच यजां या विभाक्तेरच्यते तचारोपितेऽपि सासाष्दीत्येव- 
रूपा छश्चणाऽस्व्येवेति गृदाक्रूत परमतं खड येतु विशेषमाह क्त्प 
छृत्यथे ति । त्यथस्येति पाठलन्तरे। स्तस्या पव षष्ठधापएव 
शत्तपवेत्यस्यार्थमाह षष्ठीति । नरोकेत्यनेजेत्ति भावः । यन्त कल्प- 
कत्यथस्य कमाकाङ्का कस्येत्येव तिङ्ग्रङ्त्यथंस्य किमित्यवेति श्रेड- 
क्षण्यनिवोहाय विजातीयं विज्ञातीयकमेत्वं द्विनीयायाः ब्टयाश्चाथः 
कमत्वत्वेकयाच्चालुगतकमेखव्यवदह्।रः इनिकेचित् 

तन्मतं चडयति पतेनेति । अञुशाखनेन तञ तन्न तथा प्रयोग. 
स्येव साघुच्वे नेस्यथेः । अन्धथा षष्ट्यां द्वितीयापवादत्वञ्यवहारा 
सगत्यापत्तारत मनवः | कनरव्यस्य प्रध्युदाहरणमाह छनेति ननु 

तज्ाप छृतान ङदयागस्त्यवत्यत अह तत्रति फतुरूषणो।(रेति सञ्च 

यत्करतीत्येतत्छामथ्वन इत्यथः । सामथ्यमाहान्यथेति उक्ताथानिगी 
ऋरि इत्यथः । ।ताडत खाद्श्चत्वात्त् | वय्थ्यामत्यस्य तादत्याद | 

क्वचेत्तथा पारु एव । कन्तुकमभ्यां क्रिया संनिधाप्यते तद्वाची च 
धातुरेव कारकान्वययोग्यतावच्छदकरुपेण चसाभ्यत्वेन धातु 
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फलांशे जहा्यालावारोापमाच्रणास्याकपक्रत्वं स्वी. 
कल्य मावे कायः | 

यद्धा कमवि्नोषस्य तत्तद्पेण प्रागस्वयाविवश्चया- 
ऽकमकत्वाद्धावे क्तः । सच कुतपूकां अधीतीत्यादि 
छत्तिचेषय एव | | हि 

तद्र भाष्ये । यद्वाक्यं न तद्! प्रत्ययो यदा- 
प्रत्ययः सामान्येन तद्ाच्रत्तिरिति, न तदा प्रत्ययः न 
तद्धा सचे प्रत्ययः खक्षमकत्वान् यदा प्रत्ययः भावे 
इति शेषः तदा दृक्तिरेव साच न कदापि कमक्तान्ते- 
नेत्याह सामान्येनेति उक्तरत्था कथहीना(यकधातु- 
प्रति कन्ान्तनत्यथेः ! अनेन ताहश्ान्तस्य वाक्ये 
न प्रथोग हति स्प्टमवात्तम् । किख योऽसौ क्रुनक्छ- 
दयोरामित्स्वन्धः सखामानापिकरण्यसू्पः घ उत्पन्न 
तदडितघ्रत्थये निवतते इति च भाष्ये उक्तम् । तेन- 

भिरेव तदुपस्थितेरधिकं शेखरे द्रष्टव्य तदाद'न्यत्रेति । तच्च तद्. 

भावं प्रतिपादयतिप्रङृतेचेवि अत्युदाहर्णे इत्यथः! अस्य कृतः अन्य- 
चअकृदट्टृ्तत्वादिना 

छाघवादाह् । यद्वेति खामन्यस्य नांतर्सययकतयच विवक्षितत्वे 
नादोषाद्ाह कमैवसेषेति । अनति प्रखगायाह क्तचति मावक्तश्च- 
त्यथः । आदग्राद्य भावप्रकादा। पदेन दाक्यव्यवच्छदः। अचर भाष्य 
संमतिमाह तदुक्तमिति सप्याथमराह नतदेत्यादि 1 सक्तमेत्यस्य घा- 
तो रिस्वादिः । कचित्तथा पाड एव । सवेवाक्यप्रिति न्यायेनाहद्तिरे- 

चे ति। सामान्येनेति हेत्वन्तरमित्याह साचेप्ति किच स इतिरित्यथः 

केति कमविन्ञेषस्य तत्तदपेण प्रायन्वयातिवक्षाविश्िष्टो योथ(९)क- 
घात्वित्यश्ेः । इयमेव कर्मष्यविवक्ा नाम । यद्धं माप्यसुक्तं तदाहा 
४, क, = ५, 

सेनेति माष्यणत्यथेः } प्रयोभादुराधिनीहदावेवक्षाति तद्धावः। न 

(१) कमेहीनाथंक धात्वस्यथः ¦ 
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तद्धितेऽक्रुते कृतः कटः इत्येवेति ध्वनितम् | अत 
एष कटं क्रियते इति न ततः पूरं कृतमनेनेत्यर्थे पुरवा. 
दिनिरिति तडिति करत पञ्चात्फटस्याश्चयाकाङ्कायां 
कटमित्यादविदरोदकमणोऽन्वथः | 

पएतनास्रासय्यात्तद्धितो न स्यारह्ित्यपास्तम् त 
दुत्पत्तिकाटेऽसामथ्या नावात्कारक्ान्वयो युगीभतक्रि 
यायामपि इति स्पष्टमेव । तदुक्तं हरिणा । 

> विश्ेषकमे संबन्धे निखुक्तेऽपि कृतादिभिः । 
विचोषनिरपक्नोऽन्यः छत श्रानब्द्ः प्रवर्तते । 
अकमकत्वे सत्येवं क्नान्ते भावाभिधापिनि। 
ततः क्रियावता कत्रा योगो भवाति कर्मणाम् । 
अयचिग्रहा गतादिस्था यथा ्मामादिक्मनिः॥ 

चाविवद्धितकमनवा भावे कसाधनयत्नो व्यैः । नपुसके भावे 
इत्यनेन सकमरकभ्योपि सिद्धेरिति वाच्यं वस्याप्यकर्मकेभ्य पएरे; 
अनर चेदमेव भाष्यं मानं 

कतृकम णोरित्यचत्य भाव्यान्तरमप्यन्र प्रुनमिव्याह किंचेति सा- 
मति एकाथ बोधकचरवरूप इत्यथ. ! इति भाष्ये उक्तमितिपाड; । तन 
भाष्यण तद्धिते अहृत इति तद्धितवात्तविनति पाठान्तरं ध्वनितच 
अतव ताद्धत विनातद्मावादेव । तेन भावक्तकरणानतरं च्रत्ति- 
वाक्यया: समाना थत्वायाह पृवे कृतमिति कमणा इति विशेषस्ूपेणे- 
॥ति भावः । तच्रोक्तरौस्या वक्ष्यमाणरीत्या च षष्ट्यमावेन दहितीया 
पल रत्या साधुत्वऽत्रत्यभष्यमेव मानमिति तात्प सापेक्षस्वाद्ाह 
सात । पतनत्यस्याथमाद तदुत्पेति तद्धितोत्पत्तीत्यथैः । इत्तेः पू 
कमार्वयाभावादहिकि मावः 

नन्वेवमपि क्रियाया गुणत्वेन कथ तत्र तदन्वयोऽनय।ह कार. 
केत आद्नस्य पाचक इत्यादाविति मावः। एवं भाष्यमते हरि 
समातमप्याह तदुक्तं हरेणापीति अथेमाह भ्रा इति ! शषमादं 
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संवध्यते क्रिया तद्रत्कुनपून्यांदिषु स्थितिः। इति। 
[त् € ५ थ © $~ _ क 

निक्त प्राञ्च । वाक्य इति रषः | विरोषकमनिरये- 
९ [ 9 भ. 

श्लोऽन्य;ः जावक्तान्तः प्रवते श्त्तिघटको भवति 
सामान्यकर्म तु नान्तरीयकल्वादविवा्तितम् । तदाह 
कमत्वे इत्यादि । ततः घत्तेरनन्तरं क्रियाद्ारकख्वन्ये- 
स तद्धिताकजो कटामित्यादेः सबन्धः । 

प्रकारान्तरमाह । अविग्रहेति । कतः पथक् ग्रह- 
णराहितेत्यः । एवंच पधघाना्भकत्रां सखष्टधापि करि- 
यथा कारङाणामन्वय इति दथः । प्रकते करभा तुक्त- 
परस्य यपूाब्देनिपत्ययशक्तिज्ञानसहक्रततदितान्त- 
काक्त्पेव पृर्वकालक्तियाकतणां परस्परविरिष्टानां 
घोधो नतु करदन्तशक्तिक्ञानमपि तन्न सहकारि! 

वाक्ये इति। उन्तरा्धा्थमाह विदोषति स्पष्टत्वादाचे प्रती कायुद्धेखः। 
नन्वेवमपि सामान्य कमणा सद्छमक्त्वमेवातं माह सामान्येति 

इत्यादित प्वमकमेत्वे क्ति भाकाभिघायिनि सतीन्यथः। क्रियावते 

त्यस्य कन्त लम[नाधिकरणत्व वे यथ्प्रीपत्तवंयाश्करण्यनाह क्रियाद्ा- 

नि तस्येव सभकादाह तद्धिताथनि सहानि शेषः । कम्मणामेत्य- 

स्यार्थः कटमिति । योग पदाथः सबध् इति अन्वय इव्यथः! पवच 

कटिः कन्तर्यवान्ययो न क्रियायामिति न पदाथः पदायेनेत्ति 

न्यायविरध इति भावः) 

पव सत्याप्रमकरारकायः असबद्धत्वापरत्त राह परकासंतरारिनि. 

तश्यान्वयास पक्त्यर्थः । नातवच्य द्हमाच्रहण यस्याति कान्द 

स्तत्पफचितमाह कतैरिति । अनपव कज्ाख्याननिरास्राय गतादि- 

स्थति । तञ्रविरेष्य तादशीतस्पातेपाचा क्रिया यथातेः संवध्यते तद्ध 

तच्रास्थतिगैयीरेति शब्दः सवांथस्तत्फलिलमाह दवचेनि। तत्र 

तथागीकारे चत्यथेः । पवं च तस्य 1क्रयायामरवान्धया नकत्तरातिं 

तस्य बाध पवति भावः । नन््रेवमपि कृदतश्क्तिङ्ञानस्यापि सह का- 

६६६ 
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अन्यत्र कुजः क्तस्य मावाथेकत्वा यावेन तदन्तमान्नस्य 
पथक् पथक् काक्तिग्रह् भानानावात् । चतुणामे- 
काथामावे योरपि सोऽस्त्येवति नाच्र क्रतोऽसा 
चुत्वम् । 

तण्डुलानां पाचकतर इलयदौ तु न दोषः। ततर 
पाचकाद्शाक्तज्नानसहकारणव सुदायार्दपस्थितः। 

एतन निष्ठान्नत्वादच्र कृदुग्रहणाभावेऽपि षष्टी. 
निषध्रेन तद्पाक्षिरित्यपास्तम् । निछान्तपदशाक्तिज्ञा- 
नसहक्षारेणो पस्थितक्रियान्वाधेनोरेव तेन निषेधात् । 

इतिषष्ट । 

अधिकरणसक्तम्या अधिकरणत्वक्ाक्तिमान्थः। अ- 
धिकरणे ससतमीति सूत्रात् । साच चाक्तिः कर्तैकर्ष- 
कारा क्रियाश्चपनिषठा जआघारोऽधिकरणमितिसु्नवला- 
दित्यन्थन्न निरूपितम् | 

४, 

रेव्वमस्त्यवेनि दोर पवान आह प्रकृते चेति उक्तो । शत्तयैव 
ततुज्ञाननव  पवव्यवच्छेय मेव इ नत्विति अन्यन्न उक्तादाहरणे 

नन्वेवम का्थीमावामावेन तस्यासाधुत्वापात्तिरत आह चतुणी.- 
मिति निष्कष्येका्थी भाव पव निगमित्तमित्यस्यान्वन्न दूषतत्वादितिं 
भावः | पव सत्यन्यत्राव्याप्ि्रमं निराचष्टे तण्डुरानापिति तत्रेति 
पाचकाः पृथक्प्रयागेण तच्छक्तिप्रहस्यापि सस्वादितिभावः । 
अत्राने खुत्राति सूज कनीत्यस्यामावपि छत पृर्वीकरटमित्य्न नलो 
कात ननेष्ठान्तत्वान्नेषधे ष्ष्ठ्यप्रात्तिरित्यथैः । पनेनेत्यस्याश्रमादह् 
निष्ठातिति । नारव कनच्तकमणोः । तेन न छखोकेत्यनन । 

# दति षष्ठी # 

उपपदाद्सत्तमास्थले चश्ष्यमाणत्वादाहाधीति प्रागुक्तासिद्धांत- 
@ द 

भगतनाह श्मानतिं आधार इत कारकः ह््याधषकारात् क्रिया. 
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तदुक्त इरिणा 
कतृकमन्यवार्हेतामसाल्वाद्धारयात्कयाम्| 

उपङ्कवत्कियासिद्धो लाखेऽधेकरणं स्मृतम् ॥ 
हात । छाके द्रव्ययुणक्रियाविचयमधिकरण सच 

चाश्े कारकाधिकारात् क्रियाविषयमेव तत् । सा- 
कला त्कियौश्चथयोः कतैकमेणोः ते संज्ञ बाधक | अतस्त- 
द्य ब हितामिति | 

यद्यापि कारुः सखाश्चात्कियाधारस्नथापि कारका- 
धिकारे तरतमयागा नास्तीनि परम्परया क्रियाधार- 
स्यापि ग्रहणम् किथ्च तस्य तत्वदिवन्तायं कालः 
पचति शूलानीनिवत्कतेत्ववत्वात् । व्यवहिता 
नटयुक् भप जसाश्चाद् त्युाच््लाक्चुसारणान्वयाोभपे 

जनके तत्प्रइत्योपस्थितत्वादाधारः क्रियाया पव । तच्च यद्ाभ्यां 
खाक्चात्क्रिया धारयोः कमेकन्नसज्ञाभ्यां बाघात्परंपरा' च यद्यपि 
प्रकरणात् क्रियया सवकारकाणासुपस्थित्या तत् दारिका प्राप्ता 
तथापि योस्यतावल्न व्याख्याननानुभववल्न च कर्तुकर्मद्वारिकते 
वेति माव स्नदाहान्यत्रेति शेखरादावित्यथः। अस्यार्थमाह लोक 
श्त्यादि हदखाराज इध्यतेन। नच तावन् शाख इत्युक्तेः फलमाह लोके 
इति । निषेध हेतुमाह कारकेति 1 यनस्तत्रत्यादिः नरहिनपाड शादे 
दव्यत्रिमान्वयि क्रियाचश्चेषणफलमाह साश्चादिति क्रिया धात्व 
थः क्रियाधार इति साष्चात् क्रियपरिच्छेदकत्वेन साक्चा्तदाधा 
र इत्यथ 

साधकतममिति तमपा ज्ञाप्ेतमाह कारकेति असाक्चाद्ित्यस्य 
पोनसुक्तच पारेहरति व्यवेति शाख तन्मात्रविषयत्व राके जितय 
विषयत्वमिति वेलश्चण्यनाह लोकेति ! आपिना कारकत्वं तथाच 
हाषपूरणन भिन्न विद्ाषणमिद्ामिति गृढाक्रूतं । ननु उक्तथत्या ककर 
यासिद्धो तयारूपक्रारकत्वेऽपि नाधेकरणस्येति तृतीय पादास्तयलि- 



१३२४ सुबथतरिचारः 

परम्परयेवेति दुचनाय । कटे आस्ते स्थाल्यां पचती 
स्यादाचधृते कतुकमणी क्रियां न संपादयत 
इत्यधिकरणं कियाधारसुपङ्कवेत्तच्स्थां करियासुपक 
रोतीत्यथं हति इटाराजः। 

यद्यपि तण्डूलं पचतील्यादो घात्व्थकफरुरूपकमदा- 
रा कियाश्नयत्व तण्डुलादेरास्ति तथापि च्यापारजन्य 
फरखाश्रयत्वस्य सत्वेन परया कमंसज्ञया बाघान्नदा- 
षः । फलस्य स्वभिन्नक्ियाश्नरयत्वामावेन तण्ड्लस्य 
सुतरां तदाअआयत्वामावाच्च। नच मोक्षि इच्छास्नीः 
तिवम्मोक्चे इन्छाति भवानि हदयस्थापत्तिः | अन्तर 
ङत्वेन परत्वेन च क्मत्वस्येव परघत्ः | म्चे इच्छ. 
त्यादौ पत्ययो पात्तच्छादरास्तिक्रिायामन्वयस्य तवि. 
वाक्षितत्येनाधिक्ररणत्वम् । वक्त्यथ साध्यच्छादारा- 
तच्ान्वय तु कमत्कात्घद्ठ्यवें बाध्या | 

रत आह कटं इति फरस्यापि कमंतायाः प्राक् व्युत्पादनादाह 
कलरूपकमेति । त्वस्य तस्यापि । ननु फलस्य फराश्रयस्विन कर्म- 
त्वेपि तदन्यन्यापासश्चथत्वेन कनत्वात्तद्धारा क्रियाश्चयन्वात्तत्वमे 
मेवात आह फलस्यति क्रिया च धात्वर्थभूनेति भावः। अनपव 
तामादाय तडइखादेः ]क्रेयाश्रयत्व कञ्चेद्ाराऽसभव)द् दुव॑चमेव । आ- 
धारपदसामथ्यन साक्चाद्ति नियषमकसवधेनेव कन्नद्वारकत्वस्य 
1 वस्षणात् काककादसक्यस्य काठव्यवहारातिरक्तस्थरे धिकः 
रणतानियामकत्वास्वीकाराञ्चेति बोध्यं 

मोक्षं इति माश्च दच्छास्तीनि चदित्यादिः। वगुक्तकलुतप्रकारमे 
चाह परत्वेन चात नन्वव दृष्टत कथं सक्तमीत्यत आह मोश्चई 
च्छत्यादावित } प्राध्रान्यादाह प्रत्ययोपेति । वक्ष्यमाणोपपत्तय आह 
विवेति नाहे तामादाय कमन्वप्रच्रात्तस्तस्या अक्रियत्वात् | तदेवाह 
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अधिकरणं तिधा । ओ.पछछेषिकः चेषपिकपाने- 
व्थापकं चानि तदुक्तं हरिणा। 

उपश्छुषस्य चजदस्तिकाकादराक्टादिषु। 
उपकारात्तु भिश्नने संयोगिममवायथिनाम् ॥ 
अतिना गुश्त्वस्य प्रतिबन्धे स्वतन्त्रता । 
दिग्विरषाद्वच्छद इत्याद्या भेद्हेनवः ॥ 
इत्यौ पष्षिकामिव्यापक्रवेषयिकरेषु च्रिष्याचि उ- 

पशछुषोऽस्त्येव उपकारः संबन्धम्तद्भदान्त चित्वन ज्य 
वहारः । कटे आस्ते इत्यादौ संयो भिन्याधार कनि पया- 
वयवञ्याप्त्यैव संबन्धः| लिलषुतैटमित्यादयौ सम- 
वािनि समस्तावयवच्याप्ल्या रच चाक्रुनय इत्यचा- 
काडहास्य तात्तिकावयचा नाचात् कल्पिनदे चात्वाद्रैषधि- 
कत्व कर्पतद्ह्ापच्चया चाच्राप्युक्तान्यतर उपछषः। 

गुरो वसतीत्यच्र हिष्यस्य गुषेष्यीनायां चत्ता वं- 
घथिकाधिकरणं गुरुः उपश्धेषोऽच् ब।द््ः । युड संनद्य 
तीत्यच्र युडोदेशेन कचचादि संनहन पच्सेयुद्धं विषयः | 
गङ्ायां घोष इत्यत्र गङ्गाशब्दः सामीप्यात् देशव 

रित्यौपन्छेषिकमेव तत् । अच्र गङ्ायां सामीप्यादृशच- 
न्याये करणत्वारोपो बोध्यः } रदात्रीरमावे सुखामित्या- 
दौ बौद्धमेव तत । 

अङ्कस्य्थैति। अन्वये तु तद्धिवकश्वायांतु । वस्याः क्रियात्वात् । एतद्धे- 

देनाहाधिकरणभिति देखाराजमाहोपेव्यादिना । त्रये सयोग्यु 

द्ाहरणमाह कटे इति । तञ्रव समवाय्युद्ादरणमाह तिरेभ्विति । 

अभूसैत्वादाह वौद्ध इति किचिद्धेदनेतन्तुल्यमेवाह युद्ध इति । तत 
ववाह गंगायामिति । पवेनान्यञ्यवच्छेदः } एवं सति इस्वत्वापत्तिः 
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उपक्राराद्ाह ! अविनाच्च इत्यादि । अविनाक्ञा- 
स्तिलकरत उपकारस्नैलस्य, निरु्िनाचे !हि तैलं ति- 
कीणे नह्येत् । पर्थु रोते इत्यादौ शयितृगुरुत्वस्य 
प्रतिबन्े पयैङ्स्य स्वतन्नोपकारः। खे शकुनय इ- 
त्यादौ दिग्विरोषसंबन्धात् स्वापरिवतनुपकारः गु 
खूणा चिद्यस्य संस्कार इत्येवमादय उपकारारद्या 
इति हेखाराजः 

केचित्त ओ पछषिकमित्यस्योप समीपे छवः संब- 
न्धः तत्करतमित्य्थः | तत्र च दीयते का्यैभिति सुच 
भाष्ये यन्मासेऽतिक्रान्त दयन तस्य मास ओपछषि- 
कमधिकरणपिच्युक्तेः । तदस्मिन्नधिकमिति सत्र साह्- 
तायामिति सुनत्रच भाष्ये स्प्मनत । तन्नो पडटेषवपद्ा- 
ध्याहारेण सप्तमात्यपि तत्रेव नाष्यस्पष्टम् ।यात्किचि- 

सिद्धातविशाधश्चात आहाेति । तन पवाह रशात्रोरिति । शुखक्वेत्या 
कैन (५ ॐ 

दिद्धितीय श्व्याह पंक इति । संबधात् स्वापारिवसनप्रीनि पाडः | 
टष्ष्याथद्कषामेद् । आदययसभ्राह्यमाह शुरुणति उपसंहरति एकवमादयष्ति 

पव खति प्रसकभाष्यविरोधपरिहाराय सिद्धां नमाह केचरिवि- 
त्यादिना तदास्मिन्नेति तचद्येकादशराषिकरणेऽस्मिन् शत इत्यत्र 
शातस्याधिकरणत्वामावाच्कथ सप्तमीत्याक्ञक््य ^~यद्यपि व्यापक्रत्व- 
वेषयिकच्वयोरसंमवस्तथाच्ये पन्छेषिकमदमधिकरणमेकादशकाषाप- 
णा उप्छिष्टा मर्मन् भरति इतति शतसमीपे हिते भवंति नतु तद् 
न्वभूतास्तद्तमोवे हि वक्ष शाखेति वत्स्यादधिकरणत्वाभत्युक्तम् । 
खहितति तत्र हि इकायणचीत्याद्ावेाप्छेषिके जधिक्ररणे ्षत्तमी 
सच्युपश्छिष्ठस्येक इतीत्युक्त तजाजादिसामीप्यमवेगादीनां नन्वेवं 
कथमुभयन्ोपण्छिष्टपदाक्तिरतञहतत्रेति वद्धिषये शर्व॑त्रेत्यर्थः । 
वत्रैव संहिवायाभाति सूते म्ये पव 
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दवयवाचच्छदृनाधारस्याघयन व्या्तिरष्युपन्छेषः। यथा 
कट आस्ते हति । एवमेव गङ्खकदेक् तरन्लीषु गोषु 
कूपेकरदेदो स्थिते गगकुरु गङ्गायां माकरः करूपे गगङ्कल- 
मत्याद्ा बद्धम् 

यैषयिकं तु अप्रािपूवक्प्रासिरूपसंयोग समवा 
येतभ्दिन्नश्षचन्षन यदधिकरणं तत् । यथा खे श्ङकुन- 
य इत्यादि । 

अन्त्यं तु यच्च स्ाचयवावच्छेदेन व्याङ्गिस्तत् ! 
यथा तिखेषु तेलं दाधथि सर्षिरिनि। 

अन्त्यमव सुख्यमाधिकरणं, आचायः क्िमधिकरणं 
न्याय्य मन्यत यच कून्लल आाघारात्मा व्याघ्र इति 
स्वरितनाधिक्रारः, साधकतमं करणमिति सच्रभा- 
ष्थोक्तः । अस्य न्याय्यत्वं च धकरत्पथलाचच्छद्कावि {दि 
छे तद्धानात् नचेकद्करास्तद्धिरशिष्टः | 

आद्यया भौोणमाधारत्वं तच्चैव भाष्ये उक्तम्| 
अष्यवहितसामीप्यसवाधारत्वनिधानक नतु उयव- 

नन्ववं कटे आस्ते इत्यस्येपन्छिषिकाद्ाहरणत्वं हरुक्तमसंगतं 
स्यादत आह यात्किाचिदि ति । एकदेश चच्छदन शछषेऽपि छछपरस्य स 
मी पमुपन्छष तत्कतामत्यपि भ्युत्पत्तः पृवापि ( समुश्चयमिदमतदपि 

ससुश्चेय तत्)! यत यायां माच दत्याद सामीप्याद्वणमाधघारत्वमि- 

ति केयरषदय स्तन्न वक्ष्यमाणरीत्या त्वेऽपि भवदुक्तरव्या अतत्वा- 
त् । मास्यस्वारस्येनान्याथस्येव भतोतेस्तदेतत् भ्वनयन्नाह पवमे- 

वेति पतत् उभयं । यथेति अतपवाक्तहयादिसगति; । उक्तह्य॑स्ः- 
मत्यायाहान्त्यत्विति । अभिर्यापकामेत्य्थविक्चेषमादात्यमेवेति बि. 
भक्यर्थान्वयस्यचत्यात् । नच नहि । आदययोरोपग्छिषिकतैषयिक- 
योः: । तंव उक्तोभयदु्च पव 
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हितमिति संहिनायामिनि सुत्ने माष्ये ध्वनितम् । व्य- 
क ~ % | ॐ 

वहितस।मीप्य गङ्गायां घोष इत्यादा गङ्खहाब्दस्य त्ा- 
रे रुष्चणा तदापि गणमेचाषारत्वं सव्रावयवावच्छेदेन 
तीरस्य घोषसवन्धामालात । कारकाधेकारे गोणाधा- 
रादीनामपि स्वारेतयुणपाठेनाधिकरणसज्ञादबोध. 
नात्सर्वच्र तच्र वियक्तेः द्ाक्तिरेवेति बोध्यम् । वणौ 

४4 ॐ [ 9 र, भ 

नां सांख्यादिमते द्रव्यत्वात् संयागवत् पूवंपरयोर्बो- 
द्धाधारस्याप्युपनछछषनिरूपिनस्य साकारेणक्रोयण- 
ची त्यादावोपश्षिकेऽधिकरणे स्मीति संहिनायाः 
मिति सुच्रस्थभाष्यसंगातिः । कटे चते इत्यादौ कट 
पिकरणकं हायनमित्यादिक्रमेण बोघ इत्याहुः । 

~ ४ = (क परेतु अधिकरणस्य कल्राद्यन्वये एव कट(धिकरण- 

नन्वेवमुक्तरीत्योपन्छेषिकसक्चम्यैवो पप्तो गगायां घोष इत्यादौ 
रक्ष णोच्छद्ापात्तिरनआदहाव्यबेषत्ति । तेनतत्रव तथा प्रतिपादनात् ! हितं 
तद्ष । मनपवाह् व्यवत्तिं तज्राच्वतयथः । तत्प्रकारः भ्रायुक्त पव 

बाध्यः गणत्व तु मतद्धयाप तुदट्वाम्रत्यह् तदापात । नन्वव भाः 

णन्नुख्यन्यायेन तस्याशक्यत्वे स्यादत स्तमप्रहणखडनप्रका 
रमार ङ्कारतात । पवच सप्तम्या गाणथकत्वावचरयकतस्वेन प्रतेः 

रश्चणचुचतत्यश्चयन मासातक्रम तत्छमापक्रारख वस्त्वाचेकरणतच् 

मासस्येवोक्त भाष्ये गौणमुख्यस्राधारण्येन च च्रधा विभागो भा. 
ष्ये इति बोध्यम् | 

नन्वेवमप्यरपदेस्तदाघारत्वासंमवेन तद्धःष्यासगाकतैरेवात आद् 
वणौनामित ! शयना स्वचुत्तिकन्तकत्वसवन्धेन मश्च त्िरेच्छा- 
क्का खत्ता । लत्रमव सद्धातत्वाप द् [द्चततभूषणाद्समत्तम् | 

अञ्राशे काचदिति द्वुष्चितामरचि पभ्रकरयन् तदशेपि सिद्धात- 
ह परेत्विति आदिना कमे । पवेन क्रियाव्यवच्छद्ः नन्वेव कार. 
काधिकारफाठास्तगत्तिरत आह तद्वरिनि । सिद्धान्ताभंगमष्याह का- 
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क चेच्रकनुःकः सायनामित्यादिरीत्या बोधः | तद्दारक्मे- 
चास्य क्रिधान्यायित्वं कारकाणां भावनान्कयन्युत्पात्तेर- 
प्येननच्छाखवलादीदङापरम्परान्वयतिषयापि। अतप 
वाक्षोण्ड इत्यादौ समासः । अतएव भाष्ये तच्रासा- 
सथ्यरङ्का न करता | एवचावान्तभरुनक्रियादारा साम- 
थ्याभे ति क्तेयटाद्थञिन्त्या एव। अक्षशौण्ड अक्चप्रवीण 
इत्यादौ दध्यादनादािव क्रियान्नमावेण बोघस्यान- 
लुभकात् । अक्षविषयप्राचीण्यचानित्यव प्रतीतेः ध्वनिः 
ते चद् हरिम्चन्धऽपीत्युक्तमित्याहुः । 

सूरे वक्षः कर्िसियाग्यस्नीत्याद्ावस्याप्यन्च्तिध- 
मचत्कतृककियासमष्यन्याहरे स्यूलाभिकरणककपि- 
संयोगविरिघश्कलतका सत्ता हति बोधेऽन्यच्चावयवे 
तदिशिदवक्लाभातपतीतेः। ककचिस्योम् तद्क्च्छद्य 
त्वं फलतीति बोद्छम् । 

शिरसि वेदनेत्यादाववच्छेदकता(सतवन्धस्याप्याधा- 
रतानियामकत्वान्न दोवः प्राम प्रविरतीलयादौ क्- 

रेति । अननिप्रसगायाह पनददितिं अचभीष्द्िद्धिमाहातपवेति ! 
तस्य कजौदावन्वयादेव ¦! तत्राक्षरौण्ड इत्यादो ! ध्वनितं असाक्षा- 
दित्यनेन उक्तं हेखाराजेन। 

यत्तु नैयायिकाः मूर इच्यादो अवच्छेदनप्विशिषेोष्याघारसप्तम्य- 
थः चकरेण सत्तमी वेनि । तन्नात ध्वनयन्नाह मूचे इति सत्तायाः स्व 
कन्तुकापिखयोपिचरश्चद्धप्य मूखच्रुत्तिरवाद्धारस्व मित्याह मुखाधीति। 
तदेति कप्सयोगेत्य्थैः। अश्रूयमाणच्वे क्रियाया अध्याहारादिक 
प्रागुक्तमेव बोध्यम् । 

नन्वेवमपि हिसि वेदनेत्यादोसयोगसमवायादिरूपस्बधस्या- 
धारतानियादकस्याभावात्कथं सप्तमीत्यतं बाह चशिरसीतिभा्दिना 

१६७ 
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णो ग्रामस्य नं कद्ाप्याधिकरणत्वम् । परया कमसंज्ञया 
वाधात् । करमदारा क्रियाश्रयत्वाविवक्षायाः संयागस्- 
पफलताश्नयत्व विनाऽसंमबात् । एव म्माम गच्छती 

त्यादावपि ' इदं चाकडारदच्र हदृद्युभ्पांचत्यत्र च 
माष्य स्पष्टम् । 

अधीती व्याकरणे अच कम सक्तम्यथः क्तस्थेन्वि- 
वयस्य कमेण्युपसंख्यानमिति बा्तिकात् । अच्रापि 
कुतपूर्दीवतु भावक्तान्तात् अघीतचाव्दादिष्टादिभ्यश्च- 
ति इनिः | उ्याकरणकमकाघ्ययनकर्तेनि बोधः । 

चमेणि द्वीपिनमित्यादौ एकं सप्तम्यथेः । चर्मणः 

दीणायां शञ्द्ः कणं शाब्द इत्यादि । अनिपरसंगं निराचष््राममिति। नच 
तच्र तत्वमेव विवक्षित न तत्वयिति कथं बाधोत गाह् कम्द्वारेति। 
इृदुचति तन्त्या आधिकरणसक्ञां कमसक्ञा वाधते गेह भ्रविश्ती- 

व्युक्तं । द्वितीये हदिर्प्रगत्यादोहद्ुम्यांचति ज्ञापकात्सप्तमी साधि- 
ता। यदातु सयोगसमाना्ेकरणो उयापारो गम्यथस्तदा कर्मत्वा- 
प्राप्त्या मवसव्यव सक्चमी ग्रामे गद्ृतीति। पतदभिप्रायेणेव क्र गतः क्त 
गतीत्यादयः प्रयोगाः हदिस्पृगिति तु हदयज््तिस्तयोगो देदय- 
कस्पद्चकन्ते तीष्टभिनि दिक् । 

कस्येनिनि इनो विषयस्यन्परकृतेः कतस्यत्वथः तेन छनपृवीं 
करमित्यच नात्र न) कमणि कः अनसिहितत्वेन सछम्यनापसेः क्रि- 
तु भाव तदुपपत्तिमाहाज्ापीति । इनिः कन्चरि श्राद्धमित्यतो ऽनेनेत्य 
स्यावुद्त्तेः | अधीतवान् व्याकरणभित्याद्विव शुणभूतक्रियाया- 
मपि कारकान्वयः अत्र क्म॑शद्धन काखादिभिक्मव व्याख्यानात् 
तेन मासमधीती व्याकरणे इत्यत्र नतिकेयरः। 

निमित्तवाचकात्सस्चमा भवति तस्य नियित्तस्थ परत्यासस्या- 
स्वल्वायिक्रिया कमणा योगे इत्यथकस्य निमित्तात्क्मयोगेदत्यस्य- 
विषयमाह मणीति । निमित्त च न्न क्रियाफलमित्याह फरमिति 
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फलत्व च हननक्ियायास्तद्छा मापद् केवयकेच्छाघीन- 
त्वादिति बाध्यम् | 

ब्राह्यणेष्वध्रीयानेषु गतः, गोषु दुह्यमानासु गतः 
स्यच चस्य च भावन मावलक्षणमिति सुत्रेण सत्त 

। यद्य सातेन क्रियया 1कयान्तरं श्यत ततः स- 
प्षमीति तदथः । गोपददुद्यनाना दिपद्योरुमयोरपि त- 
डाचकत्वादुभाभ्यासपि सश्रमी । निज्ञीतदेश्क्तारकि- 
या अनिज्ञातदेशक्रारक्षियायाः; संबन्धिदेष्ाकालपरि- 
च्छेद्कत्वेन ठष्वणभितिबोध्यम् । 

एतन भूयोद्द्नाश्रग्त्वात्त् ज्ञाप्यज्ञापकभाघ- 
स्थोदिते आदेय तमो नटधिन्याद्चच स्थात् । नत्व- 
त्र कदाचिद्धि गोपु इद्यनानास्वसौ भतत इत्यपास्तस् । 
तत्र काचित्किया स्वाघारकालनास्या परिच्छनासि यथा 
गोप दुद्यमानास्वित्यादो काचिच स्वाध्रारकालाव्यव- 

ननु हननफरत्ब शआ्णवियोगेन चमादादत आह चर्मणीति क्म 
खस्चस्धश्च स्वरूपसन्नवे निमित्तं न सक्तम्यथं शति बोध्यम्) 

कक्तयीह् ब्राह्यणेश्विति । क्ण्य!ह योष्विति। भावः क्ियत्याह 
किययेति । अथौद्ह क्रियान्तरमिचि। तनः कापकक्रियाधयवशचकात् 
तत्फङमाह गोपदे नि। चदाभरयः कत्ता कमेचति भावः। पतन नीर घ 
रमित्य्यदिवद्धिद्षणानां विरष्यसमानतन्चत्वाद् दुद्यमानादिषपदभ्बोऽपि 
ष्विमक्तिरिवि नैयायिकोक्तमपास्त। 

ननु ज्ञापकमावे भूयो दश्चैनधयो दृष्टो यथाच्चिधूमयर्नैव प्रर 
तेश्ति कथबिदसुदादरणमत आह निक्ञातेति । थाच देशादिपरि- 

छिन्नन्वेन क्ञापकत्वमेवात्र ठश्षणत्वमितिमावः। पतेन तथा लद्धण- 

व्वस्याश्रयणन । निषेषे हेतुमाह कदेति । हि यतः । विश्धमाह अति 
क्ापकक्याणां मध्व इत्यथः । नच्च प्रसिद्धक्षापकत्वत्यागः इताऽतमा 
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क क क च, 

हिनषपूधकालेन यधा गोषु धोक्ष्यमाणास्वित्यादो | 
काचित्स्वाधारकालानन्तरकार्न यथा गोषु दुरधा- 
स्वित्यादो । 

ज्ञापकत्वच तनलच्छद्कबोध्यत्वेन विवद्धितमेवैत- 
ख 5 ~ 9 

ह 

चछखयथध्त्तो निभित्तं नतु तस्य मानान्तरेण निथनतो 
9 ५ = ¢ ५ ४ | (र ५ पि 

ग्रहणापेक्षेति नद भुयादशनाश्चयं | देश्ादष््रणं स- 
ति गुणे दव्यत्व्मस्तिइत्यादि । ज्ञाप्यन्ञापकमावः सप्त 

€ ^~ = च 

स्यथः । अस्यच क्रयायामनव्ान्वस सदवु्वस् ; उत्तसूचत् 

अ्राधीयानानां ब्राह्मणानां दुद्यमानानांच ग- 
वां शब्द्लः प्रतीयमानं लक्षकत्वं विक्ोचणी भूताध्य- 
यनादिकरिचाकालदारक चिश्रास्यांत) अधघीयानन्र'ह्य- 
णज्ञापक(१) गमनाश्चनया दुद्यनानगोज्ञापकगमनाश्चव- 

ध छ प, य् 1 १ 

ति कमेण बाधः । गोषु घोक््यमाणास्वित्यादो भवि- 

ह क्ञापकत्वचेति । कारकविमर्तानां विवक्षामूलकत्वादिति भावः| 
मानांतरेणति भुयोदशनादिरूपणत्यथः 

तत्सत्वे पीष्टापत्तेराह नियमत इत्ति । अनेन तदुदादरणस्यापि सभ्रह्ः 
तत पवाद नेदमिति प्रङतस्ू्ीय क्ञापकतच्वमित्यथेः। ज्ञाप्येति तञ्र 

भङृत्य्थैस्य खब्ुत्तिस्ममिच्यराहून पदस्यक्रिषाद्वारकसबन्धेनान्वयः। 

अत एवास्य क्रियायामेवान्वयः; । भावछक्षममित्युक्तितः क्रियाद्वार- 

कसवघन यन्निघ्ठखक्षकतानिरूपित लक्ष्यत्व क्रि्यंतरानष्ठ तत॒ स- 

मीति कुडधसुच्राशाचुरेषत्त् इति माच स्तदमिप्रत्याहास्यचत्यादिः 
क्ञापकत्वस्येत्य्थः । अत पवं सानि । एतन यद्धिक्ञषदणछृदंताथविदाषण- 

भतक्रियया क्रियांततरस्य खकश्चणं व्यावतनं तद्वाचकपदात्सत्तमीतिसूत्रा- 
थैः समानकाखीनत्वादिकमात्ं सक्तम्यथः। नत्र दुद्यादयुपस्थितदोह- 

नादे निरूपकन्वेनान्वयादोहनसमानकारानत्वादिक गमनाद रुभ्यत 
इति न युक्तं दुह्यादयुपर्थितक्रियायाः छदथेविक्ताषरणनयोपस्थितायाः 

(९) अधीयाना बाह्यणा ज्ञापका यस्य गप्रनस्व तद्ाश्चय शत्याद्चथः। 
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घ्थदाहनाद् रपि बुन्द्यु पारूढस्यस्वपूवकाकादद्रारकं 
ज्ञापकत्व बाध्यम् । 

इद दस्र यच्च भमानान्लरात्सद्डस्याधस्य का- 

क{विोचस्मवन्धादपलिकाद्नाय प्रयोगः तत्रच प्रव 
तते तयेव सुच्रमाष्यस्चरसात्। 

विक्मह नन्दासुख कुयादित्यत्र विचाहपदेन त- 
त्प्ाद्धाखो कृश्यते । अधिकरणे सप्तमी । राह्ूपरागे- 
सया प्दित्यादौ रहूपरागपदुन तदाश्चथः कार उच्य. 
ते । गवां दाह आगन इत्यत्राप्येवमेव । अवच्छद्का- 
चच्छदनान्वयस्योत्सर्भिकत्वाद्राहूपरागकालावच्छदेन 
सलानविधान लस्य निचित्तत्वं फठखनि । एवमचाङ्ादि- 
द्दशगभनस्य पुनः सस्कारानामत्तता। 

समानत्वादिविशेष्यत्वार भवात् पकरत्यभेगवादिना.ऽनन्वताथस्य स. 

तम्या बोधनासभवाश्च कितु समभिव्यात्टतद्ाहना दिक्रियेव सप्तम्य- 
शः! तस्याश्च समानकाीनत्वादिक क्रियांतरसंचध इति नैयायिको- 
कमपास्तं तथा बःधानचभवात् सूचस्वरसातेयोधाश्च। 

नयु भविष्यदोहनादेरसलत्वा त्कथं ज्ञापकत्वमन आह गोष्विति। स- 
तप्व जख पाते वृषा चाम्यतीद्यादाचतीवाथङस्खर्रभिव्याहरि काय 

कारणथाचवोध्ा मानक्ल. । पनन तत्र साप सवन्धतया भासत हति 
तदुक्तमपफास्त) वि क 

परमतं रबण्डायेतु विद्ाषमाहेद् सू्ामेति -सद्धस्य क्ञातस्वरूप- 

स्ये! नन्वेवं कचित्सत्तमी न स्यादत आदह विवाहे इत्ति। पतेन करिष्य- 

भाणे इत्यध्याहारः इव्यपास्त बहूनीहदिणा श क्तिसभवादाहाच्यते श्त 

सक्षणी सेव । पवमव क्षण याधिकरणसस्चस्यव । एतेन नचेषे गर्वा- 

दोह इत्यादौ दोदशञ्दात्सप्तम्यनापतिर्गोशाबग्दाच्च तदापकत्तिरिति वाः 

खयं सतीत्यध्यादारण दाहकन््कसत्ताया ठश्चमत्वनाक्षनेरित्यवास्तं 

नश्च मध्यतरे तस्य तत्र सप्तम्यभावन तदनुपपत्तिः स्पष्टैव । त थाचोक्ते 
सिधुसौबीर्सोराटरस्तथा भ्रत्यंतवासिन 
अगदगकङिगायान् गत्वा सस्कारमहति । इति । 
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यत्तु राहूपरागपद्ं तत्का. क्षकं सलीत्यध्याहा- 
द्यस्य चभायनेति सप्तमी । र!हूपरागदेनिभित्तत्वं तु 
सिद्धसाध्यसमनिनव्याहारे (सद्धं साध्यायापदिदथत- 
इति न्यायेन फलतीति । 

तन्न प्रवतनारूपव्िधिविषयत्वं क्रियाय एवन 
द्ध्यादेरिति दश्चा जुहोतीत्यादौ दृघ्ः कथं विधेयत्व- 
पित्याराद्ानेन न्यायेन चविधयत्वसुक्तं न्याथकरिष्धः। 
सिद्धं साद्धयायोपदिद्यते इत्यस्याज्ञातं ज्ञाप्यते इत्यथै 
ञ्य व्याख्यातः | एवंच तेन न्यायेन द्रव्यस्याज्ञाननज्ञा- 
प्थत्वर्ूपं विषयत्वं स्वाक्रयोपरागेण च प्रवलनाक्रेव- 
यत्वसुक्तमिति प्रक्रुते तन्न्यायतिषयाभावास् । सान- 
स्प मानान्तरपाप्तरेनत्घत्राप्रा्े । रहूपरागस्थ नि 
ज्ञातकाकल्वाभावाच 

भिद्यत हद्यग्रन्थिचिखश्यन्ते सर्बसंक्ाधाः। 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन् इष्टे परावरे। 
इत्यत्र परं हिरण्यग मोदि अवरं यस्य तञ्च ब्रह्य 

णि दष्टे तदिषये दरोने द्छनोत्तरक्षारे कर्मादिक्चषय- 

परमत खडयति यत्विति ' निषधे हतुमाह् प्रवतैनत्यादिना विष 
अयमावाददित्यतन । दइद्मत्यदुष्रण पररात्यवत्वाहम्यायातं जामन्यााद 

मिारत्यथः ! चशाकततु न साक्षादेत्याह स्वेनि। विषयेति विषयत्े 
त्यथ । ननु तेस्तथेक्तस्वेऽपि सभवादयमपिन्यावा्थोऽत आह स्नान 
स्यते । आचये दाषोऽयमेकः । स्वरीत्यादांषांतर माह रटूपेति 
_ पवमन्यजापि सतीत्वघ्याहारेण सक्तमीति वृचयन्नाह मिद्यत $. 
ति। परावरे हात (विषयसप्तमी दष्टे इत्यन्न भावे निष्ठा । टश्च णोक्तक्षारे 
सक्षमी प्राग्व दित्याह ताद्विषये इ-यादि। अवांतरभेदेनो पादनिपि सर्दन्र 
श्वयस्यव विवाक्षितच्वातं ग्युक्रमेणाह कमादेक्षय इति । कर्मण्यसम- 
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इत्यथः | श्षीयन्ने इत्यादौ कर्मङतरि शूषं कमेस्थ कर- 
यारूपस्य हाररादिगलावयवापचयशूपक्चयादे;ः कमे- 
स्वाराोपात् हद्यगन्थिराब्द्नाविद्यारागभयदेषकोकवा- 
सना; ) 

यदु दक्लोने(१ )इति चभणि द्ीपिनमिति वत्सप्मी 

तेन तदशना तद्पराक्ताभं तत्परोक्लन्ञानादचिग्यादीनां 
शिथिरीभावो भिद्यते इत्यादिनोच्यते । उ्याख्याक्य- 
मपि छांकरभाष्यादिषु स्पष्टम् 

खदति सूद्नो चा पात्राजीदित्यच्र ज्ञाप्यज्ञाषक- 

भावः षष्ठामप्षम्योरथेः । धातोखानादराकशिष्टं 
परत्रजनमथेः । अच्र षष्य्वादि लाप्तयग्राहकं अ- 
नद्रश्च प्रत्यास्स्या पुच्रादिविषयक् एव | 
वैशिष्ट्य च साभानाघकरण्यस्वोत्तरकालिकत्वा- 

वादाद् क्षीयत इति । मुख्यासंमवाह हृदयेति । स्वास्द्धन्तेनाहा विदे. 
ति । ठवच्र निमित्त फटपमिव्याह् तेनेनि । तेन सप्तमीकरणनेस्यथैः | म- 
स्येव व्याख्या तदर्थ॑ति अथौघयेग्यतया आह परोक्चाति। परस्परविरो- 
थमपि चुचयन्युक्ताथ हय समखयनि व्याख्येति । अगद्ना भामती. 
कःटपतर्गदि द॒भ्वाद्यायतनाधिकरण इति शिषः ; (तदधिगमे उत्तर. 
पुवौघयोरच्छपविनाश्ा'विति सूत्रे श्य श्चुतिक्षानिनः कर्मक्षये 
रभाणत्वेन भाष्ये उपन्यस्तेनि बोध्यं | 

षष्ठीचानादर इत्यस्य विषयमाह रुदतीति । दुञेऽनाद्रे इति वि- 
घयसक्तमी । पएूवसुत्रमद्रुबतते। तस्मिन्गस्ये यस्य छ्ियया क्रिणंतरं छ- 
श्यते ततः षष्ठीसक्तम्यावित्यथः | इत्यच्रहत्यत्नापि । भत्र खक्षणा्यां । त- 
ञरेति पाठां तर । अनाद्रस्य प्रनजनाविषयत्वाद्ाह सामेति पुत्रेषणा- 
दिव्यागस्य तच्रह तुष्वादाह स्वात्तरेति स्वमनादरः । पवं च तत्का 

म म 

(१) पर्यस्थ ष्टः इतिपदूाभिष्रायण दृश्चने शति पदं बोध्यम् 
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भ्याम् । एवंच रोदनकतृपुच्रादिज्ञाप्यमनादरवि- 
दिष्टं प्रजजनमिति बाधः) 

नराणां दषु वा द्विजः श्रेष्ठः इत्यादौ यत्र नि- 
धारणमिति सूचेण षषठीसप्वम्यो । यत्तः स्वेतरेभ्यः स्वध. 
रिनसश्ुद्ायचरकमभ्यो व्याच्रत्तन धमण समञ्युदा१)द्क- 
देद्ास्य जातिगुणक्रियास्ज्ञाकि शिष्टस्य पृथकद्छरणष्ू्प 
निद्धीरण ततः षषी सक्चम्यौ स्नः इति तदर्थः | पएथक्छः 
रण च व्याघ्रत्तघमेप्रकारकन्ञानावेषयीकरण अस्तिच 
नराणं विध्रः अष इत्यादो विप्रत्वादि (बिद्िरस्य 
विप्रधटितनरससुदायघटकविप्रनरव्यावुत्तश्रषठत्ववत्त- 

या प्रतीतिः, एवच निधारकथमनिघोरणावध्याव्यर- 
तत्वाख्वः संबन्धो निधारणात्रिमक्तेरभेः । 

नरादिषदे च सामान्यरूपेण विप्रतदितसरनरादि- 

धरितससुदाथापस्थापकं लन्याघत्तश्रष्ठत्ववानिति क- 

लिकप्रवजनेनेति भावः । तच्नादो बुत्तिङन्मतमाह यत इत्यादि 
चिदित्यंतन। 

यत इत्यस्याः समुदायादिति । स्वघरिनससुद्रायादित्यथैः | 
पथक्ररणेऽन्वयोास्य, व्यरच्त्तेति स्वेतरत्यादिः। पवंच स्वतरद्धमी- 
चच्छिन्नव्याचत्तधमेवत्वे जात्यादिविचिष्टस्य प्रतिपाद्यं तद्धमीव- 
च्छिन्नवाचकात् षष्ठौ सप्तम्याविनि कालत निधौरकधर्मः अष्ठत्वा- 
दिः । यन्तु नरप्दपद्स्य विप्रेतस्नरादो खश्चणा । सामन्यकूपणापि 

विद्रषमने तर्स्वीकारा।दति तन्नेति ध्वनयन्नाह नरादीनति। सच स 
बन्धो मेदान्वायविघयसखमाभिठ्याहारस्थले विधयतावच्छदकेन बुध्य- 
ते तदाह तच्यादृततशचषठत्वेति भदान्व्य तत्स्थ च विधेयनेव व्युप 
्िविचिच्यात्त् तदह नराणाभिति क्षजिखेनरेति श्चज्नियताद तरेत्यथः। 

खिद्धांतमतनाह् चू तशायामति। विराषमादाद्रनेतिं द्न्नयतद्धि- 
षय इति पाटः । बाह्ति पकवचनान्यवचनमेवत्वधः। अत्फव ज 
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कि पेण बोधः । नराणं श्चाच्चेवे जौ मित्यत्र श्च चर्तर- 
नरघटिनस्ञ्ुदायन्याच्रत्त क्चचिगब्रत्ति कोौर्मसिति 
चाषः | उस्दूलावयवमद् विवक्लया तदिषय बहव्रचन- 
मव साधु । स्पष्टं चदंकारके इति सूते भाष्ये | त्च हि 
निधारण कारकोास्वति च्रूयादिव्युक्तम् । निद्चोन्त्या 
दित्यादिस्तु सोज्ः प्रयोगः । इन्दः सामासिकस्य चै 
त्यत्र समरहऽचित्ताति ठक् समासससुहस्य मध्ये 
ऽह्ं द्वन्द इत्यथं इनि कचित् 

परे तु अत्रनस्चस्वारस्यं न निधारणे इतिसूत्रेण 
निघारणस्य वि खक्त्वथवटकत्वचोाघधनात | तस्भाद्यतश्च 
सजातीयधटितसमुदायादेकदे कास्य जात्यादिः परथ- 
ऋरणरूपं निधारणं ततः षष्ठीसप्तम्यौ इत्यः सूच्र- 
स्थ । निधायमाणनिधारणावध्योः परस्परमन्वयथः। नि- 
धारणावाधेस्वेतरससुदायचटकव्याच्रत्तकरणकनिघाी- 
रणवेषधविषाधेभावरूपोऽचवयवावयातेमावरूप्य स- 
न्धो वि मक्तयथेः चतखुदाच्ावरिकदिजनरनद्ग्याच्चत्त- 
्र्ठत्वकरणकूनिधारण विषयो उससुदायावथबों 

ङुपृथिव्योरिति वक्ष्यमाणविरोघो न । पवेन तिरोहिता व्रयवमेदविष- 
क्वेव चननिरासः । तदेवाह स्पष्टमिति निर्धारणे तन्न सखक्तम्यां 
तदाद्चायमाहइ मदिति । पव खाति गीतावाक्यगलतिमाह दन्द इति 
तथा च मध्ययामे इयं पष्ठी नयम्रितिन दोष इति भाव. | केचित् 
चुत्तिङुतः। 

अच्रारुचि प्रकटयन् सिद्धांतमाह परेत्विति । अत्र उक्ता सुतर 
च न प्रकनमित्याह ननिधंति। अन्यस्यापि सत्वादाह घटकत्वेति स्वे- 
तिस्वष्विप्रादि च सजातीयं चश्चत्रियादि तदधरितत्य्थः। साजा 
त्यं च सापन्यरूपेण। 

१६८ 
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द्विजः अचं इति बोधः । संसर्मचटककरणं च भेष्ठत्व- 

रूपमेव प्रत्पासत्तेः } वणां मध्ये दिजः चष्ठ 

इत्यादा तु मध्ययागवषषा | न इन्स्र । बबु लध्व इत्यः 

साध्वेव । कंसखयुद्ायमध्यवतां देजः अद इत का 

। अषछछत्वाद्{ देजतरनरा चश्च त्तत्व बाधस्तु साना 

देवदत्ता वामेनाक्ष्णा पच्च्यत्ताच्युक्त दाद्छणन न पड्य- 

लीतिवत् | मामण्डटे वतमाना याकरल्णा गाः साब 

दृश्वीरेव्याधारसस्मीचटितवाक्यऽप्युक्तन्यायन तथाः 
प्रतते 

ननु जलप्रथिच्पाजक स्नहवदित्यादा जलखान- 
छ्रयोजजटप्रथिव्योरप्रसिद्धेजंर परधिव्यु नयव्याब्र्तत्वस्य 

स्नेहे शाधन च निधोरणाससभव दृति चेन्न । तन्रा- 

अस्य सूत्रस्य अकृतपृर्वता भेदमाह निधीयमाणति ि- 
आदीस्यश्थ; | निौरणाव धित्व समुद्रायान्वयि । स्वतरेति पूर्ववत् घ- 
खक्कश्चाथस्स्वेतर एव । करणकेति इदमेव पुथद्धरणे तदप यक्ञिधारणं 
वद्धिषयेत्यर्थः। निधौरणावधीत्यनन पुथद्करणे स्वधारतसमुदायः- 
वाधकत्द खग् तदह नुखमुद्तत । नयु बोध ससगमच्य कथ ्घ्ुः 

त्वस्य तदयुक्तस्योक्तिरत बाह खसर्गति श्चघ्ठत्वरूपमेव तदादिरूपमेक 
क्ायच्वद्यव पाठः| विन्लेष प्रागुक्तापयनत्तय आह णामि । पतेनाः- 
स्य वद् थत्वमवुधोच्यमानमपारुतं ) मध्ये इत्यनव्यय [मत्वाह मध्येति । 

पथ रीस्या संभावितप्राचोक्तं खडयति । तद्योगे षर्या पवौचि- 
स्यादिति भावः। अतत पव त्द्वाधमाह बु खमुदायति वचरप्युक्तसमाना- 
यकत्वमा्थिकः नतु दहा) ब्द{मित्याह घष्ठत्वादाविति । तन्न वीज भवनय. 
क्नाहदेबति एतस्यान्यत्राप्यावश्यक त्व मित्याह गोम्रडरु इति । तथेति 
वहुक्षीरत्वादौ ऊष्येतरगग्याद्यड्रत्तित्ववाध इव्यर्थः । समरूहो नातिरिः 
कः । वन्दे च तत्र वर्तिपदार्थस्य प्राधान्यमिति प्राचीनमताश्चये- 
माह नन्विति। तस्यातिर्कत्वमिति समाधन्ते त्नापीति तदिति. 
सछमूदेत्वथेः । 
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पि समुहे जलमेदस्य तद्याघृत्तत्वस्य स्नेहे चाबाधा- 
समसूहावयवयोख भेदाभेदाविति न पञ्चमीष्वेम- 

चछ इत्यस्या प्रच्त्तिः । इतरेतरदन्देऽपि समूह एव 
विशोष्य इत्ये वक्ष्ये । 

एतन सांकाद्यकानां पारजिषुचकाणांच पटाङि- 
पुच्चका अभरूपतमा इत्यादि माष्पप्रयोमो व्याख्पा- 
तः । तत्समूह पाटलिपुत्रमदसस्वेन वस्तुतोऽषयवा- 
अद्स्यच तत्र सत्वेन पच्चम्यपासेः ससुदायोऽवयवे- 
स्था ¶नज्ञानन्न इात(? सिद्धान्तात् । निधारणावधि- 
वनिघोयमाणानेधारणहेतुना सनिधाने एव निष्ारम- 
रता तिरोते तत्रेव (निषारण्व मकि । समासानिषे- 
घश्च ।तन पुरुषाणासुत्तन इत्यादौ छषे षशछीनि पुरुषो- 
तम इत्यादौ समासो नवत्यवोति दिवचनाकेनञ्या- 
पपदृति सत्र केयर इत्याहुः । 

माथुराः पाटलिपुच्रकम्य आढ्यतरा इत्यच् निघा 
येमाणनिधरणावध्यो सदस्यैव सच्वेन वश्चमी विभ 

मन्वचमपि खमहमेदस्य जे सत्वच पचमीविमक्त इति पेच- 
स्यापत्तिरेवात आदह समुदेति । ननु समाहारे तस्य तस्वेपि नेतरे \र- 
च्छ हत तद्ोष्रताद्वस्थ्यमेर्वात अ।हेतरेवरदइति १ अपिना तत्ससुश्च 
यः। अग्रे इन्द्धपरकूरणे । चाथ इतिसुत्रबलाद्दितः ! पतेनेत्यस्या माह 
सदिति उभयेत्यथेः । उक्तमेव दाद्याकाह समुदाय इति! चाक्मेख- 
कारस्य द्योतकत्वे तद्थेसाहित्यस्य विद्ेषणत्वेपि उमयपर्बा्तसला- 
दित्यावच्छिन्न पारदिपुत्रभदस्य सत्वेन क्ाहित्याश्चरथामिदस्य च 
त सत्वेन शष्व्येवेति भावः। 

अच्र सिद्धांवत्तत्वमाहनि्धवीरणावश्रीति । तन तदमाकतेतदप्रचु- 
त्तिरुपदेतुनः ! केवर हति सूचितारूग्िवीजं तु उत्तमः पुष इति गी- 

(१) समुद्ायोऽवयवाभेन्न इति सिद्धान्तात् । इति पाठान्तरम् । 
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त्ते इत्यनेन पञमी । अत्र (नघार णावादेव्याश्रनकर- 
णकनिधोरणविषयविषयिभावरूपः संवन्धः पञ्भ्यरभः। 
पाटलिपुच्रकावाधिकनद्याघ्रत्ताद्यनरत्व करण श्नानिर्धार- 
णविषया माधुरा आद्यतरा इति बोघः। _ 

भाष्य कनस्तु माथुरपाटद्िपुच्रकथो राद्य- 
त्वेन साम्धं ज्ञातवान् एतत्थयुद्कु तच्च वुहि- 
करुतभेदरूपविछष्रसस््ेन विभक्ता इत्यध्याहारेण 
अपादाने एव पञ्चमी । विभक्तं मदः । पाटारिपुच्रका- 
वाधेकभेद्वन्तो माथुरा आदयतरा इति बोधः । च 
दप्रयोजक्त चाद्यलरत्वमेवो पस्थितेः । गवां करष्णेत्या- 
दौ तु संपन्नक्तीर्ञ ज्ञातेऽपि मोत्ववत्तावुध्वयनिघ्रत्तरम 
चिच्छषप्रतीतिः । अत्र नामाधोन्व्यविवक्षया षष्ठी तु 
न जवति अनभिघानात्। एवमपादात्वाक्चेवक्षाया भ- 

ताक्तेस्तत्र कर्मधारय एवेति तत्वमिति । निधौरणे सर्व यथाकथचि- 
द्ेदस्य सत्वेन विभक्तग्रहणसामथ्यीद्यच् मेद एव नतु केनाप्युपात्त- 
रूपेणामेदस्तन्नैवास्य प्रच्तिशित्याह मेदस्येवति। ननु मेदो न साड. 
दोऽन आह विभक्त भेद इति भवि निष्ठा । पूतैत्रानुच्त्या निघी्वमाणस्य 
निधारणावधेर्भेदेन यतो निधरण ततः पंचमीत्यर्थस्तदाभि प्रत्या 
हात्रेति प्रागुक्तलिद्धांत मतेनाह निश्वरणेति विषयभावेति वि. 
षयत्वरूप पवेत्यथः । एवेन प्रागुक्तद्वितीयनिरासः प्रागुक्त सीत्येवाह 
पारखीति । पव खु्र मतसुक्घत्वा प्रत्याख्यानप्रकारमाह भाष्येति । 
ज्ञातवान् च्यतादितिपाठः । छनमेदेति तत्कृतसंबध्रामावरूपमेद् 
रूपेत्य्थ; स्वेति प्रतीन्यथै । परमतेनाह विभक्ता इति । पवेन प्रह्नता- 
येनिरासः । पराग्वदाहमेदेति तस्प्रतीतौ हि पकजातीयत्वपरसीतििनं 
जायते पकज्ञातीय धमोश्चयत्वरेव मदर्य गिसदध इति भवः '। 

इदमेव भ्वनयन्पूवेवृत्ोदाहरण प्रत्याख्यानपकारातिपरसंगं निरा- 
चष्टे गवामिति। अन्र एत तसूजादाहरणदिषये क्रियान्वयं विनेति जेषः 
पमित्यस्य नामाथोन्वयविवक्षेत्यथैः। तत पवानमिधानादेव । अन्न 



कराटाकासदहितायां कशघुप्ञ्जूषायां १३४१ 

पि षष्टान । ततएव अत्रक्षे जढदवतरत्वे पाटलिपुच्- 
क उयाच्रतत्वमाथमित्याह्ुः | 

सूलेनावाहयददं श्रवणेन विसजयत। 
स्रं पवणवा | अच्र स्धलश्नरवणराद्ध तत्तन्नव्तचयु 

ककालबुधक। । जाघ्राराधेयभावःसंबन्धो पिमक्त्यैः 
सूखनक्षचयुक्तकालाधारकं देवीकमेकमावाहनाभित्थ) 
दि्करिमेण बोधः 

अद सुक्त्वायं दहे द्यहाद्ा मोक्ता । 
अचर विभक्तयर्थः स्वानन्नरकालन्रत्तित्वं | एताहि 

वसाधिकरणकभमोाजनो त्तरकाङखिकमेतदिवसानंतर- 

द्यदानन्तरकालन्रत्तिमाजनाश्चय इत्यर्थः । द्ये एतदहि- 
वसानन्तरत्वं समाभेव्याहारवललम्व्रम्। इदहस्थोऽधं 
कोशो कोशाद्वा लक्ष्यं विध्येत् । अचर स्वानन्तरदेश्ाघ् 
तित्व विभक्त्यथः । एतदेशाधिकरणक्रास्थत्याञ्चयकर्तुक 
भते शानन्तरकोरानन्तरस्थितलल्यकमकन्यधनमिति- 
बोधः | 
+ ¬ 

हति सप्रमी समाक्षरा 

पक्षे प्रत्याख्यानपक्षे । अन्यथा फलकमद्ापतच्चः । 
नक्षत्र च दुपीत्यस्य विषयमाह मूलेति । नक्षत्रेण युक्तः का- 

ख इ्त्यणो दुब विकष हति द्ुवित्यादा्तरात । विभक्य्थः पवमनघ्रपि 
तदाह मराति 

सप्तमी पंचम्यो कारकमध्ये इत्यस्य विषयमाहायेति । क्ियासे- 
द्भिन्नकन्ुत्वादिराक्तिरूपक!रकद्यमध्यवर्सित्वं वस्तुसन्निमित्तामि 
त्याहतरेति कभ्यमिति । प्व मप्रपि । क।रस्याद्ाहरणश्चुक्त्वा ध्वन 
आदेहस्थ इति । काङाभवनाोरेत्यजुन्र चस्य पचम्या विपरिणाम इति 
भावः। इतिसक्षमी ॥ 
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एषां सुपां एकवचनत्वादिना तत्तदूपेण वा एक- 

स्व द्वित्व बहुत्वव्याप्यशूप सख्याप्यधः श्येकयो दिं व चनै- 
कवचने, वहुषु बहुवचन भिति ज्ाख््नात् (तत्र सख्या 
पक्रत्यथभता बुध्यते ¦ सपन्नी वदिरिलयादो बीदित्वा- 
इदेगतसंख्ाथा व्ीदिष्वारोपेणेकवचन प्रयोगः । परकर 
व्यथतावच्छेदके संख्यान्वय इति तु न युक्त क्ट््षस्य 

सगतिषूचयन्नाहेषामिति । तेन रूपेण बोधस्याननुभवाच्छाख 
तोऽप्रापेश्चाह तत्तदिति । बहुत्वसामान्यस्व क्राव्यग्रततेराद् बहूत्वेति 
नरित्वाद्ीत्यथेः । उयाप्यरूपेति पाठ. । व्याव्येत्यपपाठः। तज सख्वा 

य {स्तश्थेत्वे सति तथेवायुभव इत्याद बुध्यते इति । विभक्तयर्थविष- 
यकवोधे प्रायेण प्रु तिजन्योपरस्थितेह॑तुत्वात् । 

यन्त॒ खमानपदोपाच्ठत्वस्य प्रत्ययार्थं एवान्वय इति तन्न कायेका- 
रणभावान्तरकल्पने गोरवात् आख्यातोपन्तसंख्यायां अपि प्र 
स्वथं पवान्वय इति माप्यसमतिपूवं प्रागयुपपादितं । नन्विदं व्यभिचरि- 
तमत आह संपन्न इति । पतेनवीहित्वमेव तन्न्रधानामेदमेवाभि 
भ्ेत्य जात्यभिप्रायणैकचचनमिति प्राचासुदुघोष इति । तन्नेव तद्- 
भ्व्य इति स्वाश्रथाथ्यत्वकरूपपरपरासंवधेन प्ररृत्यथं एवान्वय 
इति बेत्यपाश्तं । भावप्रत्ययं विना विश्ञेष्यतया धमेवोधऽसाधुत्वात् 
तथननुमवाद्च । अत पव दखिवामिति खुत्रभाष्यसंगतिरित्युक्तं 
वश्यते च । 

परादिमतं खंडयति प्ररृत्यथंति। यतशवैवमेवान्यत्रा पत्था वेदा 
इति । चतामेच प्रमाणानां । पकति सर्वेषां वेदानामिति भावः। अत्र 
भाष्यादिसंमाति चक्तुमन्यत्राप्यादेवमेवेति उक्तं समित्यथैः तदेवा- 
तदुक्तमिति । तदुभयाद्चयमाहद तत्रेति भाष्ये इत्वर्थः । नापसचेरिति 
गवाधनमित्यथंस्यापत्तेश्च । नापि प्रच्ययोपान्तसं खयान्वयित्वं सत 
उक्युक्तेः तस्य प्राधान्यपद्ाथत्वेन लोके प्रसिद्यभावाच्च तद्- 
मिभरत्याह तस्मादिति । तस्येति अत एव धनमेकमिति कैय- 
टेनोरूम् । 
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प्रत्यर्थ पङ्कत्यथेतिशष्यान्वपित्वस्य त्यागे माना- 
भावात् । वेदाः प्रमाणभित्यादौ प्रमाणपदेन प्रमाण- 
स्वगतमसख्यरोपवतामरव प्रतीतिस्तत्फटं एकजाती 
यप्रमाणत्बो पपादनम् । 

एवमृव गावा घनमित्यादावपि। तदुक्तं पकक्तिर्चि- 
दातीति सन्ने भाष्ये गाको धनसित्यादौ घ्रीतिदेतुधे- 
नमेको गुणः सच प्राघान्यन विवक्षिनोऽता दन्याणां 
बहुत्वे पि न धनकाब्दादृह्ुवचनमिति । ससुदायस्य घ्री- 
तिहे तुत्वाद्ध नत्वं, नत्वेकेकस्य गो पिण्डस्येति धनमेकंगो 
सिधविद्वाष्यत इति कैयटः । तन्न गुणस्य प्राधान्यं ना- 
मन विद्ष्यता सामानाधिक्ररण्यानापसेः तस्मा- 
द्यथा लाक य यस्य धनादिना धनाद्षठटं ख्यने त- 
स्थ तद्पेश्चया गुणत्व; धनिकस्य प्राधान्यं, तथा धनः 
त्वादिगतसखख्यया तदाञ्जयस्येकत्वादि व्यवहारात्तस्प 
प्राधान्थ, आश्निनसंख्याचजहषगोापिष्डानां विके 
षणत्वे एव समुदाये एकजातीयप्री निदेतुत्वावगम इ- 
ति तच्च नेकवचनं आरोपिते कत्वेन बहुत्वस्य व्रिरे- 
धामावात । विरदविभक्तिरादित्येनानेदान्वयोपप- 

नन्वेवमपि तददिशेषणी भूतच्वाद्धाव हत्य्रेकवचनापत्तिरतञाहा- 
ध्रिनेत्ि। तच्च गाव इत्यत्र | अतपव नहिगोधनमिः्युक्ते तथाग्रतात- 

रिति केयटेनोक्तं । नन्वेवं चिरुद्धवि मच््यवरुद्धत्वात्क थमभेद्ान्वयोऽ 
तओह्यसेपीति । विवक्षितं इति भाभ्यरवारस्यादाह ख्द्ात्विति । 
भाष्यस्याश्चयान्तरमाह अद्धति | अतपकाह यादय इति यदेव्यादिः। 
खथ इत्यथः ¦ तदत्ति तदेत्यादिः । तद्भतेति द्रव्यगतत्यर्थः। चि्येष- 
माह यद्ापीति धमे तन्मा्सस्यारूपं शच्दशक्तिस्वभावात् जतोन 
कदाचिदपि तन्नेकवचनम् | 
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सतिः यदा तु खगतसंर्गवैषिष्टयेन भानं तदागा. 
घो धनानीलयपि । 

यद्वा घम्चमदन जातेः प्राघधान्यभितिन सामा 
नाधिकरण्यानुप्पत्तिः द्यादधा द्रव्यामदनेव सख्या- 
वाघकास्तदमेद्ाद्कव तद्धतसंख्वाविदाष्टसंर्बाशखूपध- 
भेपरतिपादकाः। 

यदापि भेदेन तदापि स्वाश्च द्रन्थगतसख्पावि- 
शिषदटमेव धल प्रतिषाद्यन्ति। अतएव किंसवन्ध्येकत्ते 
किसं्बाधद्वित्वे किसंयधिवहुत्वे इत्ययं कस्यैकास्मिन् 
कयोद्धयोः केषां बहुषविनि प्रयोगो बहुषु बहुवचन मि. 
ति सूत्रे भाष्ये । सख्ययाव्ययति सन्रनाष्याक्तमाद्- 
चालः संख्याः सख्येय इति तु प्रायोवादः) द्कयो 
रित्यादौ समासे अरोापित्तसख्याभाने मानाभावेन 
घमरोणां परत्येकवेकत्वाद्द्धिवचनमेव । एवरमेचाप्ेजसी 
इत्थ एदि प्रयोग पपान्तः 

अच्रमाममादहातपवेति । प्रयोगे इति जातावेक वचन भाष्यांतया 
विरावम्रव सत्याह सद्य्यात 1 जननामरस्य निसरुटत्वानरस्त। नन्वेवं 

सोज्प्रयोगविसा घोऽन आह च्यकेति इत्यादा{वतिपाडः । अन्याश्चयकः 
धमाणामति खह्मुचचन इद् मत्यत्रविद्यक मत्याह्वमवाते | अनपव 

सेपिनसखख्याप्रनतावकव चनं स्वगनसंख्याप्रनीतो बहुवचनमित्येषं 
छाठ्द दयस्िीद्ध माश्रित्य जात्याख्यायामिति प्रत्याख्या भाष्य । वि. 
हात्यादा तु मदामेदयोः सत्वेऽपि कोडाप्रामाण्यात्सदेकत्वे मेदयपक्षेपि 
घमगतस्तसख्य!रापतव्रत् दरव्यस्येव विरात्यादितः प्रतीतिरिति न 
कदापि बहुत्रचन शब्इशक्तिस्वमावादिति वाध्यं । सिद्धान्ते कश्च. 

णायाः छक्त्यनातरक्ण युक्त्यन्तरमाह प्रमति । 
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दारा इत्याद्ं त्ववचवगनासेपितचड्ुन्वाश्नयं कहुव- 
चनमेच, नतु स्वनिदठकन्वाश्चषमसङगचमं क्कारिगमा- 
पयात् । प्रमादिना प्रत्येक सवेष्ववयवेयु द्ारत्वारो- 
पात् ! यच कोदाद्युदासी्वं तच्च यथन्छवेक्स्तिन्च- 
प्याचाय्ा जागता, जा चाये जगन इत्यादि प्रयोगात् 

यत्त दारा इत्याद साधुत्वाय कहूवचनामिति त. 
चर । अनुश्ासनामावाद् | तच्च गौणी सख्या चोत्त 
रा सख्या पूवा संख्यां वाधते नहि भिपुत्र आनद. 
तामित्युक्त चिपुच्न जानीयनहनिचदेधं हति इञः 
भाष्यात् | केयरख् सख्पान्नदेपतनने ध्ाशथ्च्ाविच- 
च्चेषि पूवं सनच्पाविनारः | रर््याक्व्दानासेप स्वन्म- 
वा घत्खल्दान्तरस्वाच्तर्दरय मातास्य खुश्यस्य वा ध 

घ्य न पभरच्त्तत इच अहदनत शटन्र अचः परास्पश्चित्य- 

पतेन सवदारोप्रससवे सानाचन्येद सडनाते एकच्चनाप-ैः 
त्यपास्त कारशादिप्रामाण्येन न्नियकायेप्स्वीकाराल् 1 यद 
पाटः । यद्यवमिन्यस्मव स्वरूवमकरि्मान्नलनि । स्नतिद्रसम, 
हतुमाह् प्रयोगादिति । तदनुसःसादेत्परथ. । यनपद घरं ^ 
दतव्याद्दिनः अतपच पिचसे देयता अद्रा द्िधन- हन उग्व नु 
एव प्रयोगः। गाये प्रत्यक तत्वस्य छिदरीये सम्नदाये चस्य प्र {य- 
पादुयिपिचत्वाद्दितमाव 

परमत सडय्ति याच्चति नन्वेवमपि श्ुख्यस्वगतसंश्याप्रगक्" 
कय।पा्तस्वात आह् तत्रात रोपसनीध्यथः। सख्यादाब्दानपमविं 
यत इयाः । भाष्यं त्रापि अन्त्याद्यमादह् निपृच्ाद्िति | अस्या 
पतदुभयासगतिः स्पष्टे । अतप तस्यास्तदवोधकःटाद्व- 
दाथश्यन तन्वादि प्रसिद्ध इत्याह वाधश्चति। तदाद्ादल्नित्यत्वपथे 
श्राह पचति । नित्यतपपश्च आदनभीति ¦ 

१४९ 
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र चं जाष्ये घ्वनितवतत्ं । द्ये अकारादीनामेक- 
त्वपक्ते घटेन तरति करिकर इत्यत्र द्यजलश्चणटनोऽपा- 
॥पमाश्च्कयान्रत्तसख्यानात् सद्ध मत्युम् | ञद्- 
न्त्ये पूवे विधिग्रहणस्य नेधेयः इति प्रत्युद्हरणं दन्तं 
निदरवाडाजः किप्रत्यके मातोलोाषे तस्य स्थानिवन्देन 
=धच्त्वेन दयच्त्वामावात्तदाश्षो ठर्नस्यादिति तद्धा 
बः । अतएव द्यादिषु सत्खु एकोऽस्तीत्वादिनं प्रधोग 
चाघव्धः पूवस ख्यानाचेन) विभक्तया व्यवद््एरापरयोजक- 
त्वं वा, द्वित्तीयाद्यपस्षारणे चदि सख्या नादादिवत् । 
छतः पञ्चाकाद्स्तीत्यादि तु ततोऽधिकान् शतसंस्यास- 
पाद्कान् पदाथान् अवुद्धिस्थान्कृत्वा, तेषामबुदिस्य- 
स्वं तु तेष्वाहाचामावप्रतियोभित्वासेपेण } एवमे- 
कच्छाद् रक पारस्तुत्यथः (१)अष्टाकपालादयसुवाद् इति 
बोध्यम् । 

बहुत्वं तु व्यार्वराघान्तसख्यान्यापको धर्मवि- 
शषः | नचवं कपिद्ञलानालनेतत्यादौ चतुरादीनाम- 
प्याटरभ््पन्तिः पयच्रिक्रतःनारण्यानुक्छजतील्युक्ते 

गन्वठमन्यत्रानश्रापाच्स्त आह् शते इति) तत्त पचाश्चतः। नस 
सत्वे तत्वम्न्रवरूढमत हतषामाते पए्कवमव तद्न्यषामल्ुद्धस्थः 

त्वकरभनवत्यथः । सषकपल्छात्पादः प्त्यपपारः । श्रतार्चं 
ससाद 

नयु क नाम बडइुत्व यदारापण {नवाह उक्त[ऽत अह बडत्व त्व 
धत सख्ग्राया व्यापक इत्यथः | व्याप्य दत प्ाठ्बहुन्राहुः । ष्व् लद 

क त्वस्य तत्ते विन्निगमना विरहात् 

(६, च्चत्प्चकपारु तिपाठ. सोभ्ुद्धः 
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हिसापसक्यमावालत्यारस्मन कनाम चाद & खानि. 
या नाधिकालस्मनं वाधयतीति वक्प्रदाक्षमिति षा- 
च्यम । थावत्कापिद्धरर्य्तयालस्ननासंजवेन कचिद् 
विश्रान्तां स्टाकत्तव्यायां प्रथमातिक्रमे कारणाभावेन 
ञ्यक्तिच्चयस्यंवालम्मनात् | तद्क्तं जमिन्निना श्रथ 
दा नियस्येत्त कारणादादिक्रमः स्यादिति) नच चतु 
राद्रालम्भे एल विंरषघस्नत्कल्पका भावात् । 

अतएव यच्च ्द्यणमोजनाद्ावधिकन्र(दणभो- 
जने फटविद्ोपः श्रुनस्तन्न व्राह्मणान्भोजयेदिति नो- 
दनायां व्यक्िक्यमाजनन राखःधनिष्पत्ावपि फ- 
खछविशपाथकधिकमोजनं भवत्वेव । 

यत्तु न हिंस्यादेति निवेधाचुखारेण बिधिसंकोच्सतथाहि दा- 
वता विना विधेरनुपरपत्तिश्नत्रेत चिधेना निषेवसंकोच कल्पन क- 
पिजखनयेन च तत्संकोचं विना शचस्राजुपपनत्तिरत स्तश्छतिप्किन 
तत्सकोाच दाति तस्य निषेधेविषयरबाचषद्धिरेधेन त्र किधिभ्रतृखखि 
रिति तत्र तदेकवाक्यतया न कायत्येतदु न हिस्याद्िति द्चषख्ाः 
थी नतु कथिजख्त्रयभिन्नेसा न करयति मानाभावात् १ प्रत्युन 
विदेषानाक्राते द्व सखामान्यभ्रबत्तिन्याय्या विविनिधयोर्धिसेधा- 
माचवादिदां तु रैवाद्कापि 

किञचेवंपरद्ुना यजेतत्यादावेकत्वधिवक्चाप्रयासो इथेव उक्तनि. 
येधविरोधेनेयेकन यागसिद्धः । इदमपि सवेमभ्युपरेत्य वस्तुतस्तदेव 
नतिपराकूख्मावे खडयति पयस्रीप्ते । खडने हेतुः आङूम्भेनेति 
समाचिः तत एवाह यावदितिजनन्त्याह्िति मावः श्ास्त्रा्थसपत्तये 
बाह क्रचिदिति प्रथमेति अ्रथप्रोपस्थिततिचवेत्य्थः एवेन 
शखिकारंमन्यवच्छेदः आङमनात् तदालंभनस्यैव श्ास्नार्थत्वाल् 
प्रथमं वेति अथमपर्थितचितस्वमेच हस्वियस्यने शाङ्धण प्रथमातिक्रमः 
छ{रणाद्धव्रति नच पङ तथा किचित्कारणमस्वीति सूत्राथः। पक 
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टोकेऽप्योद कान्त प्रनुब्रजेदित्यादौ कारणा मातरे प्र. 
धमनु कान्तपच गच्छन्ति) स्सेहादिरूपकारणसत्पे 
द्वतीयं चृत्तीयं चोदकान्तं गच्छतीति परा्ीदवरा दिति 
सूत्रे भाष्ये स्वष्टद्् 

व्याकरणे तु न्पािन्पायस्पेवाश्चपणम् | शखिजां 
चयाणामिति दत्रे अयाणां ्रहणाद्जादद्ा तत्या 
दाचबादिचहणचेति वोध्यम् | 

पशुना यजेतत्याद् षरच्कन्तराल्स्मे प्रघोगपराह्य- 
मादवाधेन यागवैखुख्या पत्या गुणानुरोषेन प्रधानाया- 

प्रधमोपस्थिताखमनेन छताथं शाख न चतुराद्याखर्मप्रयोज्यतीति 
भटः अनपव कद्पक्सलस्वे पवात्थिक्ाद्धघ्ठानदेव भाष्ये स्पणनित्य- 
तान्वय तत्र तावद्धेदिकमाह यत्ति अस्थवाथो बाह्यति। कौकिकमाह 
खारपःएत इच्याद इत्यादेावेधेविचय् सत्वे तु स्पएमिति एवच का- 
र्णसत्वे दोय व्यग्न्यायाश्चयणमित्ति सूचित तेन} अतएव 
विरषमाह व्याति खु्द्ावित्य्थैः सादिन निपाता आददत, 
श्त्या 

नन्वेवमपि पड्युना यजेतेत्यादविकस्वविवश्चाग्य्थैव एकमहत्वा 
द्यादिदनचाखमवात् वावत्पश्युवागासभचाच परिच्छेद काकांश्चायाु- 
तोन्यायनेकस्यव अ्रहणलभवात् अतत आह प्युनेति । प्राह्युभावः कमः 
नचक्त्वस्य स्यायेनोपरस्थितावपि सख्यायाः अनगत्वेन दयाद्याङभने 
यामस्य न चयुण्यामात वास्य पञ्चुनच्यनेनं यागसाथनत्तयां बुद्धस्य 
धरवस्य द्कामनेपि खपत्या व्यथेत्वेन पद्दंतराङमे भ्रयोगभ्राद्य 
भावरूपस्य पदाथानां सनेधानस्य बाधापत्या च तद्धैशुष्योपपत्तेः । 

कापिजलानेत्यदं तु वह्ुत्वान्वयानुसेधाच्धेका लम्भने निवह 
नचायं पञ्युः सवतिविनिगमनाचिर्हात् व्यादयाखभापत्तिः। एकसवविव- 
सखाया तु तन पयाग्त्या पदयुत्वावार्छन्नमनदित्वादनाशधयस्य साधनता 
वधिनान्न दाष ईत वाच्य वकद दन्स्य त्था दाक्त्य भवित पर्ण 
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२ 

गाच्न्तः प्रधानन्वभदापत्मा च यावत्पद्ुयष्णासंनव 
न चोपस्थिलतरिमकस्यथापिदिष्रस्मेव विधानमिति न 
दाषः। पिभक्ेः सण््वावोवक्रत्वम्य काग्रसिद्धल्वाद् 
चि भन्छ्युव्यत्तय आञ्ितसख्याया विधितिचयनायाप्- 
वं{चित्यात्त, 

किच यथाक्रुतगमाधानाथेसस्काराथाः पुनः स- 
स्कारोऽनयकः तथैकेन पद्युना क्रियासिद्धौ पव- 
न्तरस्थानथक्यद् । तड पादाने च तत्साधनं तत् किथा- 
न्तरसेव । 

किच प्ुनेस्यस्य विपेयसप्तपकनया तदु पास्थिता- 
नां धध्ये कस्याचिच्पागे मानाभावः पकरनित्रस्यथाभ्यां 
विदिस्यैव योधे पिङिष्विधिसंमयचन न वाक्ये 
दः । तड्क्तं सावधातुक यमिति सचे भाष्ये पच्यमान 
त्यच्च क्तरि चान्, कमणि यगस्तुहत्ादाङ्क्व प्र 
ई{तप्रलनषा व्लत्ययाे सह वनद्धतत खशस्जवास्षनया 

तत्तच्छक्यत्देन परतधनानमय नी खहं द्रूनो न जदन- 
ति तदथः । टवंचेकस्य धातोयुगपद्धिङदाधव्रत्ययाभ्व- 
पयवोधने सद्ायत्वासं मवेैत्तद्च्युन्पत्तिषिरोधान् न 

र 

याणामरेषां याणां वेति विकिगमनािरदेण चहुकपिजखाटंमनाप- 
ततश्च } तस्मालातिनोदनायामयं विनिगमनाविरह विधौ न दोषाय 
निकेधवाक्ये त्वनुगुण प्वतिमावः 

उपस्थितेति उक्तन्ययन तथा कल्पनायां सकरैौगित्यात् ननूष- 
दिथताचपि कथं चिधयत्वग्रत आह् विमकारेनिसमानपदेपातस्वा- 
दिचियावः नयु तद्धिवक्चायां वाक्यमेदापत्तिरतशहध्रछनीनि । तदुक्त 
तद्नदुमिप्रेव्य तच्छकोचरत्व्रहट्न.त्यादक्तं तस्य वास्तवत्वाभावा- 
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तथेति भावः। ¶ृथगुपांस्थत्तो हि राज्ञः पुरुषो ऽइ वम्येत्या 
9 

दाविव स्याद्वकस्य विनिगमनाविरहाद् उभमयान्व- 
। एको प स्थितो हि राजपुरूषोऽइव्रेततिवद् न त- 

धा प्रयोमः। एकविकषणत्वनोपस्थित्तस्यान्यविद्येष- 
णत्वायोगात् । 

व्याकरणं हु योगेकस्थखे कल्पितावथव श क्तिवो- 
धनद्वार वििष्ङाक्तरेव बोधकथ । सम्थीनाभिति 
सूते च जाष्ये कियुनःसभरयभभिधाने यच्छक्तं, स्िपुन- 
स्तत् कूतवणानु पूर्वकं पदं सौत्थितिरित्युक्छम् । 

यधादीघामवेपि सुरब्दोत्थितश्छन्दयोः खार्थो- 
पस्थापकत्कस्य तव दुवारतया दतवणीनुपूर्धीकस्यै- 
वाभिधानङाक्तत्वोक्त्यसङ्गतिः सख्याया अतिशद्- 
न्ताथ्ा इति सूनर भाष्येपि नहि रोके केवलेन प्र्य- 
येना गम्यते केन तर्हिं सप्रकरतिश्ेनेति। 

वासरूपसून्रेऽपि भाष्ये उक्तम् | तद्धिलयपक्रातिः ष- 
यादियुक्ता प्रक्ुव्यर्थं वत्तते, अन्येन च रखाव्देन प्रत्य- 

यार्थोऽभि धीयते क्त्यक्रतिनेक्षेवला प्रक्रत्पर्थे वन्तते ना- 
न्यः चाब्दोस्ति यस्तमथं अभिद्धीतेति प्रकतितिग्र- 

~ 

दाह शाखेति प्र्ययशब्दो यौगिकः क्मप्रत्या्यांत दत्याद् प्रतीयेति 
द्यक्रानिवारणमाहेवंचेति उक्तमघ तात्प्यकथनेन द्हयति पथगितिं 
पक्रस्य घातोः उभाभ्यां प्रत्ययद्ध्ं पकति तथाचोधस्याभ्युच्पत्ते 
रिति भादः । 

नन्वेवं शाखाघामण्यापात्ति रतमाह व्याकरेति अन्यत्र तथेव ते. 
चामप्याचद्यकपरित्याह योपिकेति मानांतरमाह समर्थानामिति सूतषी 
त्यथः) अन्यथा विद्धिएद्रक््यनगीकारे । पवचतेन वर्भस्प्तरः श्चास 
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त्ययस्सुदराये प्रयुज्यमाने जन्वयन्यलिरेकार्थयं पचतिः 
पङ्कत्यथें वत्तेते प्रत्ययस्तु प्रत्ययार्थे इत्युच्यते । अनु 
त्पत्नपत्ययातु न कचिद्यं गमयति । केवलायाः प्रकरतेः 
प्रत्ययस्य वा सखाथमाच्राभिधनमने सामय्यं नास्ति इ 
ति च कयटः। अथवतो ्रहणसित्यादि तु शाज्रविल् 
कृर्प्यान्वयव्यतिरेकगम्यराच् क स्पिनाधेवच्वस्य चा 
छ दितुत्वेन नासङ्गतम् } कुत्सित इति समरे फे- 
यटे च स्फुःश्मतत् 

पवि मक्त्यन्ते एकार्थ माचन्यवदहारस्तु न, लोके प्र- 
धरुपस्थाक्नया दच्यनंसमसुदायङक्तिखदहक! रेण एको- 
पर्थितिजनकानां तत्खीकारान्।न हे विभक्तयन्तस्थङे 
पथगुपस्थ!पकत्वं दृष्टम् । पचते देवदत्त इत्यादौ देव- 
दत्ताद्: पचत्यथविश्येपणर्षेनो पस्थिते क्रा द्ावर्थेऽन्व- 

व्यवहारप्रात्रोपयोगी नतु वोघोपणेमीनि सचिन दाभ्येपि उक्मित्य- 
स्यालुपंगः। अन्यन अपरस्यादिना | प्रत्ययाथ तद्धितार्थः नान्यः घातु. 
ख्ः। तमं प्रन्ययाथ। केयर स्पषठन्वायाह् प्रह्धनीति । यानु पद्धतिः के- 
चरति यन इत्यादिः शध्ताथेप्राह प्रत्ययति । च क्रयः केयरश्च) 

नन्ववम थवतेोत्रहणप्मेव्यादि कासखवीयव्यवदहा रच्छदापनिरतदा- 
चि हेतुत्वेन तदाश्रयणन एनस्सुचनाथसमवान्वयव्यातरेकाम्याद्िति 
केयटेनोक्तं स्फुटमिति तच हि शास खव्यवदाराय कल्पिनाभ्यामन्वः 
यव्यतिरकाभ्यामप्रयोगाहस्य प्रातिपदिकस्य कदिपतामर्थवन्तां नाग 
हातविद्येषणा बुद्धरिव्यादिकल्पितन्यायवचाक्मवतीमाधित्येदप्रु- 
च्यत इर्युक्तम् ¦ 

नन्वेवं विश्िषराक्त्यविङेषददिकार्थामाक्व्यवदहाराकप्रसंमे ऽत- 
आर् विमक््छन्त इति । नन्वेवं पचत्िद्रचदत्त इत्यन्ते देवद ता- 
दे राख्यातस्य क्रियप्रथानत्वाद्धिङेपणेन क्रादिनाऽन्वया म स्यात 
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यः कारकाणां क्रियाविहोषणानां च गुणसूतक्रियापा. 
मिच कारकविद्चचणानाभपि क्िथाविकशेषणकारकेष- 
प्न्वयस्वीकारात्सामान्यद्येणैव कथादेराख्याता्- 
तया तन्नं नियमन विरोपाकाङ्क्लायाः सत्वेन तथा 
स्वीकारात् । प्रत्यधा्थेकनुविभेषणेन संबन्धवल् | 
क्रियान्तरेण पुनः सबन्धः प्रत्ययानां स्वप्रकरत्यर्थ 
एवान्वयेन तज्रान्वितस्यान्वयानाकङ्क्िततयाऽदो- 
षात् । 

एतेन पचति पचन्तीत्या 
सबन्धिकतुहतेका पाकक्रियेनि बोध 
स्पष्टं चद् कुत्सनेच खपीत्यन्न केषर । 

हदच प्रथमान्तवाच्यकक्रदेः प्रत्ययान्तवाच्यकचच- 
दिविर्रोषणत्वभिति वादिनां मते । किथयेकामेद्ान्वथ 

पाक्िया- तु. 
तिरिपस्तप् । 

तस्यक्देशत्वात्तच क्चादेः प्रत्ययाथस्येतरविशषणत्वनेदोएाश्थ- 
तेरेतेन पथगुपद्थात्ताववयस्वाद्भुद्धस्य राज्ञः पुरूष इत्यादाविव 
विरेषणन्वय दति त्ने च सुप्रीतिद्ूतर कैयरःक्मपास्नमत 
आह् पचतीति । स्वीकारात् त्र वाघ्कामाचत् साधकमः 
प्याह सामान्यति । सत्वेन तथेति देवदत्ताददोषवाचकस्या- 
न्वयावदेयकत्वेन तथा कायेकार्णभावोगीकारादित्यर्थः) नन्वेवं 
प्रत्यया्थकर्लर्विरेषणन स्तवयवत् क्रियांतरेणापि सवव; स्या- 
देवच पचति पठतीति श्याद्वश्यमाणवाधसयवादत आह प्रत्ययाथेति 

अदेाषात् तथा कायेकारणनाव।कदपनात् तदेवाहेतेनेति उक्तरीत्या 
तदसववनेत्यथैः । बोधापाक्तेस्तदापस्येकवाकयताप्तिःाककनवाः- 
पाटक्रियेतितुनवो घः क्रियाग्रचानेति स्छतिकिरघादिः्युक्तम् । 

स्पष्टमिति यथा मय्य पत्युकनितान्तस्संवधं न सहत स्नान ^ 
दिखस्कष् तु स्वाथमदुखल्यत तथा क्रियःपीत्यविद्येषणविष्टिष्ं 
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इति सते तु न काप्यनु प्रपत्तिः एतन समानप्रत्य धोपात्त 

ठ वपरत्थासत्या विभक्लयथकारके सख्यान्वयः। तज्रास- 
णधिकरणन्यायेन प्रथमं विमक्त्यथंस्य क्रियान्वयः 
पञ्चत् प्रकुन्यर्धेन । एवच पर्व्ेकत्वामयकरणक्छो 
याग इति बोधः । पुरक इनितु पाष्णिका बोधः। 
एवच एकत्वस्य यागाद्गत्वान्नानेकपद्युकियग इल्यपा- 
स्नम् । प्रक्घत्य्थं विहाय प्रल्ययायंस्यान्यान्वयेऽसाधु- 
त्वात 

ख्ग्राचाक्यकवाक्यनःगप्रा्निधद् द 
तायककवचनापित्याद्क दगा) एष्य स्प्रायाः क्रि- 

पाथं कारकत्वनान्वव टिचसिरनःदुत्यं स्पद्टपव। 
किच नलिन्नपनोपास्पतक्रियान्वयापेचवा समानपद 

पात्तत्वेन प्रथम प्रङ्कत्यथान्वपस्यचाचत्यन्तद्ान्वतस्पव 0 

साधनप्ादपरल्प्ंगत्रःध्न दि तेददेर यवः दन्न्मते [तियत फत्वापति- 

स्त स्वाथप्राधान्यचिरा न(नजानाननलि । इदस्य दीक्षत 
ह्मतेनोक्तामेत्याददच नि । {खद्धाते दिक्चप्णाल्वय ष्ट्व नेत प्रगु- 
क तदाह क्रियरेवति) 

पद्व कत्वाविकरणस्थं परमतं रडयति पनेमेति समानेति । त- 
थाच प्रातिपदिकथोदपि सचिहुतनरेण प्रधानेन च कारकेण स्वा. 
न्वितस्वेनाचगता सदया प्रात्तिपदिकाथमनाहन्य क्रियांयत्व नियच्छमा- 
ना काकयसमर्धिनेन क्रियाविज्ञेषणत्वेन संबध्य पश्चादरूणेकदायनी. 
ल्यायेन योग्यतावश्ात्पद्युति देपणत्वनाथादुवुध्यते । अङ्गत्वं लु त- 
स्या यज्ञ प्रत्येव पद्युस्तु तदन्वय द्ारमितिमावस्तदादह तज्नति त. 
थासदीत्थथः । 

१५.७० 

>. 
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क याक्राङ्क्लाद् शानात्कवलप्रल्ययात्तदलुपास्थतश्च | नहि 
नापद्मात्रण तदुपास्थानः । प्रातपादृकात्कमाणे चक- 
त्वं च एकवचनातत्यधपे प्रत्यासत्या प्रक्रत्यथान्वेथ 
एवाचिक्ः 

क्च प्रकुतरच्राय प्रलया भव्तात्युत्तथा प्रत्यास 
त्था परस्वरसबद्धाधकाव एष तत्तच्छास्चेण तयो 
ता दयुत्ववाधिन एलन्प्रूखकव प्रत्ययान् पकरत्यथाार्वि- 
तस्वाधव(चकू-वच्युत्पात्तः ताभ्वापरस्प्र सवदडाथस्येव 
वाथा न कवलस्वनि तदथः । वियक्त्यथेस्य प्रकृत्यर्थ 
वद्छकणतचत्युप्काद्नन्र | कमाण वत्तमाने एकत्वे 
ईट्वथञप तस्य चमल्वप्रनतः | खद्यन्ताव्यस्मत्निन्या 
हत पदो पस्थिते घ {मिज धमस्य विकलेवणताया एव इ 
त्वातद्व पद्कुट्ययकरात चदष्णलतवााचता। एवच प्रकु 
त द्चुचवर क ङईद्लाचयकारणमावेविवारः परष( 

पएननत्यस्याथमाह प्रकृत्यथामेति । बाक्येः द्यकयोर्त्याद्वििः 
अवान्तर ङदानिव्राय चइुत्रचनम् । एकेति पदकवाक्यतायां वाक्ये. 
केवाक्यताय् चत्यथः | कारकत्वेन कमेत्वादिना तदुक्तन्यायनेगाहं 
कच सन्नति । ननु तन्सत्वेऽप्याकष्कामुलकस्तथा सखभ्वन्धोऽ्व 
अह तदन्दात्ति। तन्न क्वातषन्नं प्रत्याह केवखति। प्रयोगस्थैवा 
भावात् तद्चाह नह्माते नति पदं ना पद् तन्माचेगित्यर्थः | 

नन्क्वसाप प्चान्तस्छमव पएवपत आह पराततीति । तयद प्रकृति. 
शत्यययाः ए्वमन्रऽाफ् । प्पवेन सूुखान्तरठ्पवच्छेदुः । ननु ताभ्यां मि- 
चः सबद्धाथवबाध्रऽपि वभक््यथेस्य प्रकृत्यथे प्रति विरोष्यत्वात्तत्रेव 
तर्न्वक्ााचत्यतत आ्राह ध्वन्यत । दयोनकतापश्चस्येव माष्यस्वरः- 
सग सद्वत्वाद् | 
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मस्मदषदानां च च्रतमरलक एवि ध्येयम् ¦ सधा 
सख्यायाः कमत्वनान्वपे न युक्तः लस्पान्पलुना 
श्त्याद्ां ववेशिषविधिसंमवात् चैकत्वनवि वक्चषायामप्वि 
वाक्यभेदः स्पष्टं ददं देखाराजीय 

नन्वव मक्रट्वस्य पदु विदोषसनयायःगाद्ुल्वा सारात् 
तदभावेपि यागावेयुण्यान् तद्विकाश्चनम्कव स्यत् | 
तदुक्त जामिानेना--(तचंकतल्वभयज्ञाङुन्मधंस्य सूुग्सुन- 
त्वादि इते चन्न | विदि्टस्य अयाङ्त्वधोधनेन 
पटूुत्वादिविशरेपणक्कस्य इव तद्विरषणतैकस्ये 
स्वत्यापि विरि्टाननुष्ठानातूनछद्ुपयोापपन्तः । पद्यु 
त्वाद् वच्छब्द्वध्यस्याम्यापि विद्दःपयभ्रूलस्य या- 
गाङ्कत्वापयत्तः । तद्स्वुच्छं उन्मना | 'साच्द- 
वत्तूपलभ्यते तदागमे हि तद्दद््यने तस्य ज्ञानं 
यथाऽन्येषा-मिनि । शब्द् वत चाव्द्वाच्यरस् मथ। भव- 
इते तथो पभ्यते एकत्वं दहि यतस्तदागत्र एकवच- 

€: { 

ननु एकस्मिन् कमणि दनेमानान्कमण्येकस्वे च यर्नतानाहदित्य 
थयास्तत्वेऽपि अथान्तर वपरोत्वभ्वाल अनह कमेणीनिः तस्थैद्न- 
त्वस्य । स्वव मिथस्ताभ्गं सवद्धाथवाश् चाञ्पहंलत्वाव्यकृनिज्ञ- 
ब्दस्य पूचानिपातः । परषामत्ति नेवायचकादीनं सूपयक्रारःदरीनांच 
व्यथः । परमत्खण्डनमुपसहरति सचथेति, कर्मिन्नपिपक्ल इत्य 

तण्डटं पचनीत्यादाविचिमावः प्रजनं विशेप दक्तुभ्रुपसंहरति 
तस्मादिति । अपिना पक्चन्तर स्पष्टमिति अयमनुषदमेवस्छुरी- 
भविष्यति) 

अधुना सख्याप्रखगादुदेद्यविघययोः संख्याविवक्चाविवश्चे निद- 
पयति नन्वित्यादिना 1 एवं संख्यायाः कारकत्वेन क्रिवायामन्वथ्- 
भवेः तत् एकत्व । वच्च पद्युनत्यादौ ! अर्थस्य प्रणेः । अनाघ्तत्वादाह 
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नागमे ददयते ऽतस्नस्नाङ्कःवक्तानं यथान्येषां विरष- 
णानां पद्ुत्वलोदित्यादौीनामपीति तदथः । एवं च जै- 
मिनेरपि सख्याविच्िष्प्रकरत्य्थंयोध एव तात्पयम्। 
द् रेरप्थाह- 

यज्ञतपद्वुनस्यञ् सस्कारस्यापे समस्मे । 
यथा जातिल्तये कत्वं साधनत्वेन गम्यते । इति । 

न केवट! पक्तिरिति न्यायात् । विभक्तेः संस्का- 
रार्यसस्भवेपि जातिवदेष्धल्वरमपि क्रियाश्चाधनं विद्धि. 
छस्येयोपस्थितेः हदये इति हेलाराजः । अपिच सं 
ख्याया अस्सेत्वात् करणत्वा सम्भवः | नच परंपर- 
या तस्याः करणत्वम् | अयोग्यतया परंपरया क्रिया 
न्वयकर्पनापेक्षयोक्तयुच्छिभिः प्रकरुत्ययान्वयस्पमैव क- 
स्पायतुमाच्त्यात् । अआस्णयत्यद्ातु जुगस्यापितु 

तीया प्रक्रल्यथंत्वान परंपरया करणत्वस्ुवितम् । 
एवं च चिधयकरेरोषणं सवेमविवक्षाक्ारजामावाद्ि- 
व ल्ितभिति {सड । 

क्ष + ५, क 

विष्िषेति नञ उक्तरीत्या यागांयत्वा भावात्कथमिदमत आदह"पश्ु 
त्वाद्ाति अनतिप्रस्माय तत्र हेतु सूचयन्नाह राव्डेति । तथाच नोक्त 
रीत्या तत्वमपित्ववभिति न परमतखिद्धिरितिमावः। पदच तस्य 
तथायत्ववाघनेच । संस्कार स्येत्यत्र गुरारिदमिकिवत् ष्ठी । अपि. 
व्युक्रमश्च्यामेप्रेत्याह शब्देति नयु सख्याया यागा गत्वेनिर्विबाद्रे पसे- 
तमव जामिच्यादतात्पयमूतमस्तु इत मद् खुक्तमत अहााप्चात। 

पु 

गन्वंचमस्मयत्याद्( दाषापात्तरत अहास्णेत)। तुरूक्तवेखश्चण्ये 

आना द्रव्यसमुच्चयः । नन्वेवामेत्यव्यवादतद कासम।धिम्मुपसंहरति 
धवलां । उक्तरसात्या वदषा वाघक्षभवरत्यथः | सच व सख्यः 
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ग्रहं समाछरात्यादौ उदेर्यग्रहगनमकत्वं अपविव- 
षिन तथाहि पराजापरट्या नच प्रहा इन्यादिवाकयवि- 
दिनग्रहाहरोन समाग विध्यत तचनेकत्वविवक्लायां 
गहात्पत्तिवःकवगलसर्यवा एतद्धाक्ययतकत्वस्य वि- 
धात् चयवा दयया जदोपचवन्तिः। 

यत्त परस्परानमव्सेकावेधनानाकारङान्ययः क्रिया 
याप्नच्युत्पत्तः एकत्वरयःश्चयविध्रया सह्क)ङ्कन्वपि ग्र 
होर्प्तिवाच््यलो निदान सख्यनेया तद्नचश्यत्वादि- 

ति । तच्च } डयनं पथा दापिक्या वजर्नःत्यादा सा 

धक्रनमसिनि सूचस्थतगद्.{द्सिदन प्रयोग तदशना 
त् । पदु.यःदवाद्राच्तये उल्पन्लिवाक्मगनधमविरन्दं 
दिद्ावणमविवस्िनसम् \ अतएव वा द्नवदन्तीत्यादौ 
उद्दयविदावगयपि चह्भुतवं चिय्षित्रव 

[1 

माम् । अधेदिदयविषेपणे अह अदिति इन्यादो | तत्तु प्राज्ेति 
तेन नदीव्यादिः। नहि चिदु एदे दुचव्यपदशम् कमते इनि भाष्ये 
णोत्तरसख्यायःः पूर्वैलख्यावाध्सच्यमिच्युक्तरवाद्ाह विगघ्ादधिति। 
भद्ाप्त्तिरिति पाडः । अयङ्रव बाङ्ययद् इत्यस्याथं शत्यन्युपद् मव 
स्पुरटाभक्िष्यति । _ 

तन्मतमेव खड्यति यच्विति नीरं घरभित्यायोः पश्वकत्वयोर 
सुगेकहायन्योश्चपरस्पसपेक्षयोरन्वयात्तदुग्रहाय पररपरत्ति। पकः 
स्यामेव क्रियायां कन्तकमाद्यन्वयादेकेत्ति कारकनानास्म् च 
नानापदवोध्यत्वं, तेनैक पद्वेाषघ्धनानाक{रकान्वयेपि दृद्रापूणेमासा- 
अयामिच्याद्र न वाक्यभेदः ! ताद ति संख्य! ङ्त परिच्छदत्यथेः। सा 
पेक्षत्वमेवात आदहैकत्वेति सर्यतयेतिप,ठः | 

इदम पसंहरति एवं चति विवक्षायां दोषसच्वेचत्यथेः । प्राग्वद्ाह् 

धर्मेति । अतणवदीद्वरुद्रामिच्युक्तरवअतरोत्पातिचाकर््.हिभियजते. 
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नच अ्रहानुवादेन समाम सश्रल्यमानग्र- 
हानुवादेन चैकन्वं विधयमस्त्विति वाच्यम् | एकष- 
दाथयोरुदेरयविषेय मावेनान्वयामावात्समा्मेस्यानु- 
वाद्यकोटावलखामाच वाक्यभेदा | किञोतप्- 
त्तिवाक्ये वबहुत्वादिसख्याञ्चनवणाद् विधेयमतत्वेन 
नवादिकान्दोपातत्वन च तस्यातिचक्चषणात् तत्त. 
त्सख्परावहिदनामवाचुमवबाद् ग्रहराब्दन तेन रू 
पेण स्परनेषु विभक्त्थेकत्ववोधने उपक्रमस्थस्य वाध 
इत्यस्य भोमांसको क्तवाक्यभेदपदाथत्वं'। स्पद्ंचेद् 
देलाराजीषे । 

पशो तुनतया विरुदधसख्याथाः जजवणं। तस्मा 
त्पुस्त्वविरिषछठस्वेव सख्यि शिष्टस्येव तच विधानम् । 
अविच ग्रहनमिति ह्ितीयया अहस्य सस्कार्थत्वश्चणं 

त्यद् बविव बहूुल्वस्यवसत्वात् । एन सामान्यत ऊददयावदपणम 

1 1 ६ +. २ 

चार्कधरमद् इदयाङ्यनह नचात ¦ पकात् <\वुथशपस्थत । {सद्धात 

तथानियम(मावादाह् समार्गति सछृदुचचरेत इति न्याय।त्सश्चैकमिति 
वाक्यशो गाहारादाह वाक्येति । वदि्रस्य हु द्रात्लदथानिरिक्त 
स्वाभावेन पकोदेशेनानेकविधानसत्कादेवच द्विधो वाक्यमिद् 
कत भवः | नु ततच्रकत्त(ववक्चायाद्प्युक्करःत्या तविद्िषग्रहादशार्न 

समाग चधानप्युकवाच्यमद्ाऽ्त अह कचलपत्ताते। आदनी 

वहुन्वम् । (ई)स्थस्यस्मरणस्य । अस्यैव वाघपद्ःथैस्य । व्रहम् समा- 
ए तचकमात शब्दन मटखपि इत माषः | 

त॒स्यतानिरासायाह€ परशौ स्विति उक्तसि दधाते संमतिमाह तदु 
क्तमिति । युक्तं (र२)संमा्िं एकस्य प्रहस्य द्वितीयाश्चत्या संमामसवं 
क
क
 

(र) उपक्रमस्थस्य। 
(२) पकत्वयुकत मितिसूज्रवखवन्वाख्यानम्। 
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प्राधान्य प्रतीयते एवंच पतिपधानं गुणाव्रल्तिरिनि 
न्यायादूविनिगमनाविरदहाच्च सोमावसकनिहरणफः- 
लकखमागेस्य सबग्रहर पेश्षणःच विधघयपनहवा दि चिश्ले- 
घणवत् क्रियाङ्गत्वाभावेन तद्वैकल्यप्रयुक्तक्रियावैकः- 
ल्याप्रसक्तश्च सवच ग्रहे संमागासिध्या विवश्चाफला- 
भावेन तैदचिकक्षा । अपिचोत्पत्तिव{क्यगतसख्यया 
ग्रहस्य पारेच्छिन्नत्वात् परिच्छदकाकाङ्क्षामाे त- 
दविवक्ा। 

[ र तदुक्तं जमिनिना 'एकत्वयु्तमेकस्य श्चनिसयो- 
गा" दिति पृवपन्न सर्ववां हि खक्चणत्वाद्विचिष्टं हि 
र्णः मिति । सर्वेषां समागमः कायः ग्रहत्वजतङ्र- 
च्थटश्चणत्वाद् द्र्पवोधकत्वाङ् लश्चणं द्रव्यय धनं 
सविवि यत इयथः | यमवता कावरस्वानिना तु 
प्रोहिवादन सख्याय अपि कारक्त्वन क्रियान्वयः पञ्चा 
त््रक्रत्यथन पास्णकः; सम्बन्ध उक्तस्तधाय्रह समाधि 

त चेक्मित्यादिरीत्या कवाक्यमेद्ः सख्याविवक्षा्यां द्- 
शित्त इवि न तत्र तस्व. कारः । नव्यमीमांसकङ्गस्तु स- 
एवाथो वास्तवत्वन गृहतः वाक््या्थविचारार्थसच त- 
=्छाश्स्य प्रच्च्या पदाथविचारस्य तच्नाबुचितत्वा- 

1 भन 1 

धात् । सिदद्धातसूजाथमाह सवंषामिति } आदयो हेर्निश्चे द्वितीयस्या. 
थर्माह यत इति भरोषिषादत्वे हेवुत्वखुचकं भगेति । पश्चुना यज्ञनेत्य- 
राह संख्याया अपीति आदावितिभावः । अतपवाह् पश्चादिति मारः 
आग्रहः! भर इवि । पाटांतरम् नयु भोदिवाद्स्व प्व मानाभावेन 
तेस्तददरः कतो ऽव दह् वाक्याथंति विचारेति तद्र्थत्वथेः। 
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त्पदाथविचारप्रयुक्तव्थाकरणरास्त्रनिर्णीतपदार्थस्या- 
न्पथाकरणे प्रौढरेव निमित्तत्वात् । त विना ज्ेमिनि- 
वाक्थानुपपत्थमावाच एकत्वयुक्त्मितिजमिन्यक्षरा- 
ख!(रस्याच्चत्यलम् । 

इदं दाग्द्सस्काराथतयो पात्तविरेवविषयमेव है 
हरो (विषये जातावेकवचन बाध्यम् | यद्धान के 
वला पक्तिरिति न्थायात् | दान्द्सस्सारा्थमेव सं- 
ख्याकिवन्ता नतु प्रकरुत्वथा वच्छेदाय । यत्त॒ नान्तर 
यक चाञ्दापात्त तदधिवक्षितमव यथापक्ते प्रह्वं यथा 
च द्वाभ्यां खनति, चतुभिरादत्ते, षट्भिहरति, इत्या- 
दां दार्वामित्यादि। यस्योमये हविरार्तिमारछेत स प- 
श्वक्रारावमराद्नं निचपदित्यादाववयवदयारग्धः सङ्कउ- 

नयु सुत्रायुपपत्तिस्तत्र षीजत् न साने आह् तंधिनेति तथाच 
धादिस्वीकारम् चिनेत्यथंः | एवच तथा स्वाम्युक्त तदन्रुयोधिनभ्य- 
मामासकाक्त चसुरुषुचविरुद्धत्वाश्िन्त्यमेवेति केध्यं तद्ादारभिति 

उदेद्यस्थरे उक्तस्य भरकारस्याखाचथिकर्वं दूचयितुं वि 
ष वक्तुमन्न विशेषभहिदमिति 1 नन्वेवम् कथ तत्खिद्धिरत आहे 
डवो दाति | नन्वेव कथमवचेवक्षाऽ तमाह यद्धेति । नत्विति उक्त पवा 
शयः । तमेव विद्नेषसमाह यात्वत्ति तत्रापि विदेषमाह शब्दोपात्त. 
मते ठ्ष्यातस्माह यथाचेति । सच एद्वाप्रे वासते तथोक्तेरस्तएव 
सामान्याकतिरन्न | 

नयु यस्व।भयानमिस्याद्ाबुभयत्वं वितक्षिनमनया सत्या स्यात्त. 
धाचकनाशं इदम् नस्याद तमाह यस्योमयमिति पंचेत्ति | पकावय्ेति 
द्कावयवप्रकृतीत्यथेः । दद् एव चरू चतो तथेव खत्वात्। अ।किप- 
दाथमाह नदत । समुद्ाचस्यति दृाहाभ्यां समुदायेति घुत्ोक्त्या 
भवद् चमनाचयवद्वयारन्यखमुदायस्य नाद्यसपत्तेरित्यथः । श्चत्य- 
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भयक्ाच्दवाच्यो नतु सस्ये एकावयवनाक्ेपि ससुदा- 
यस्य नाशात् निवापः क्रियत एवान दस्थिन्ये स्पष्टम् । 

अपाद्ानसंज्ञासृत्रे जाष्ये तु घावतः पतित इत्या- 
दावश्चुवत्वादषाद्ानत्वालावमाङाङक्य सतोप्यविचव- 
द्वा भवति तेन पदोपात्तमपि धावनमविवष्छितानेति 
उक्तं इदं तु दक्तापुणंमासाङ्गमान्नाय्यप्रकरणे पठ्यते । त- 
त्र हे सायप्रातर्दोहात्मकं हविद्रेव्यम् | 

कल्पस्कारास्तु प्रयेकनाश्च पृथक प्रायाश्चत्ता- 
स्नानाद् देविध्यस्यापि नाच्च इदं प्राय्चित्तमिव्युम- 
यत्वं विदक्षिनमेवलयाह्ुः । 

यत्तूययत्व विवक्षायां चाक्यमेद्ः तथाहि नाभ- 
पदानां परस्परमसम्बद्धानामाख्यातान्वयोऽरणााधेकर. 

भिमतमिदमेव । तथाच तद्द्र विवक्षिनेत्वेपि न दोष दति विवक्षैव 
पतन तद्थमन्न पूर्वयुक््योभयस्वमत्रिवक्षितमिति परोक्तमपास्तम् 
तथाच नेदमस्य उयामिचारस्थरखमिति भावः 

अतपवान्यत्तदाहापेति श्चुवमपाये इत्यत्रेत्यर्थः । भवतीति समु 
द्रः कुडिकित्यादाविनि भावः! इदं यस्योययमिति । खान्नाख्यपदन 
दधिपयसी । सान्नाय्यति सान्नास्ययागप्रायश्चिचपकरणे चिद कंड हइ. 
स्यथः । तच्रहि सान्नाय्ययगे यनः परदीत्यापि पसेाक्तरसमतति सुच 
यितुमन्यथा विवक्षामेवाह कट गति तथाचापस्तंबः यस्य खाय दुग्ध 
९दविरतिमादख्ती द्र्य चीदीन्निरूप्योपव सेदः प्रातः स्याच्चरन कुया 
दथतर रद्र: पुमेडाश्चः स्यात्तस्य प्रात्तद्ाहे नास्य समवदाय प्रहरे. 
द्यस्याभौ देहावातिमाङेतामाश्चयमष्कपाल निवपदेन्द्र पञ्चश- 
रावमोदनपच्निपुरोडासे च॒ यजेतेद्रपञ्चश्रावेण यो मेद पवते 
यज्ञतेति। 

तत्परमतमेव खंडयति यत्विति । इनिर्हतौदतीत्यस्य अर्थं इति 
पै, ~ ९ ५, [+ 

शतेष; । नचार््तप्राप्तो निवपेत् साऽचातिहवरेःखदचिनीपति ववापिबा- 

१.७९ 
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णसिद्ध इनि इविरात्तो निवपेत् तच हविरुगयामि- 
ति। अरहेकत्वन्यायेन तु न गलाथेता प्रथक््पदो पात्तत्वा- 
दिति! लच्न ' पदो पाद्ानवेयथ्यात् । नद्यथखाघवालुरो- 
घेन तदुपाद्ानस्य यथाकथं चित् अनुवाद्कत्वकल्प- 
ना युक्ता । अक्के वेद॒ वक्तुरिच्छारूपे विवक्चावि- 
वक्ष आरोपित बाध्ये । 

वस्तुनः परस्परासम्बद्धानां नामाथोनामाख्या- 
तान्वयो न वयुत्फज्न इत्यय्र वक्ष्यते उपायेवाननाङका- 
ननूचानश्ेत्यादाद्ुषत्यस्याविवल्ला नजा विवक्षातु 
लक््यातुसारादच । 

कचिदुदेरयगता विमत्तयथसंख्या विवक्षितैव 
यथा गगः दानं दण्ड्यन्तामित्यादौ गगो इति बहुत्वं 
य्रहेकन्वस्ये वााकवन्तावीजामावात् | एतदेवाभिप्रत्य 
सख्याया युणस्येतिसच्रे युणस्थेत्ति सख्या विवश्चिता 
इत्युक्तं भाष्ये । अतएवात्र ससुदाय बाक्यपारसमा- 
सिरिति ब्रडदून्रे माष्यम् 

क क (त 

कयमेदोरस्त्येवेति दविषोऽप्यचचक्चा स्यादिति वाच्यं । आार्तिमात्र- 
स्यावजेनीयनया निमत्तत्वासंभवेन तद्धिवश्ावरयकस्वात् । 

पथमिति तस्मादुदेद्यविद्ेषणमात्रप्रचिवष्चितामितिभावः । युक्ते 
ति किचप्रकरणाद्यज्ञांगात्तौ विश्ोषाविषये्रायश्िन्तसं भवेन तवापि 
तद्दोषतादवस्थात् । नान्विद्ं वेदे तावद्वाधितमतञहाकन्दके इति | 

इदं परमतखडनमपि अभ्युपेत्य ¦ वदरतुतस्तु तदे वनेत्याह वस्तुत 
इति ¦ आख्यातेति तदथैत्यथैः । अग्रे समासप्रकरणे अतएव वखा 
दित्वमाधेघःतुकविङेषणं विव्षि्तमरेव । नन्वेवसुपेयिवानित्यद्दौ दो- 
षोाऽप्यत आदोपेयिवानिति । खयैथां परमतासांयत्याय स्स्यास्थ- 
ठेफि तदभावमाह कचिदिति । अनेनातिभ्रसतंगों निवारितः अपिः पू 



त्व ऽविवाश्चिनमत ! यथाश्चफनचमेनं भोजयेति फ 
धेयनापरनोदनागां मोजनफलस्य तृदेरेकष्ट ;नो- 
जनेऽस मवात्नात्पयोजुपपत्या विवेयगवैकस्वस्थवि- 
वक्ता, 

क चिच्छब्दोपात्तस्पाप्वे अनुचाद्यविरेषणस्थाति 
वक्षा यथा- 

एतो चेद्याधिनौ स्यातः देयं स्यादिद्परौषधम् । 
इत्यादौ । रदाभ्यां निष्ठान नः पू्व॑स्यच द् इत्य- 

चन इत्यकत्वविवक्षायामपि चकारेण वाक्यमद्- 
कल्पनायाः स्थाने प्रत्यकमेककनकारलाभः । अस्य पू- 
लस्य कटं कुरु अस्य पूलस्य कटं कुर्वित्यादौ वाक्यभे. 

वे समुचये एवंच तदौन्सर्भिंकप्रवेति भाव । पतदेव विवश्चावीजा. 
भावरूपमेव् । अतप तन्न बहुन्वस्य तविवश्चणादेव अच्च गर्गाः रतमि. 
त्यादा । नयु राब्दसंस्कारायव प्रहेकन्ववव् वहुन्वमस्त्वत् आह कि 
चकति । पवमुददयस्थलेऽनियमं प्रतिपाचच विधेयस्थलऽपि प्राग 
त्ाथस्यौत्सर्गिकत्व स्वजःणलंमतपरमनासागत्याय अरतिपादयति 
पएवमिति। 

अनयैव शेत्यादुषाचयस्थकेयि शब्दोपात्तत्वविषये प्राशुक्ताथै- 
स्यार्सर्गिकत्वेप्युपाद् नेत्यादयक्तमाष्या्थद्रटयन्नाह कचिदिति अच्र 
हयतावत्यविवक्षितमन्यथाऽन्यस्यरागञषश्दानानापत्तिरिति मावः। 
नन्वेवमपि पद्वेकत्वल्यायेन रदाभ्या नित्यादौ दोष पवात् आह र 

च क दाञ्व्रामत्ि चक्रारणत्ति पुवस्येति विभिन्नविभक्तिनिरशन चेत्यपि 
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देनानेकक्टकरणक्परती तिचद् आद्य॒णहृव्थादौ तु पू्- 
यरयोरिनि उन्दनिदेशोसैकवाक्यतयेवोभयोः स्थाने 
एकशगुणविधानाद् न स्थातिसदेनानेको गुणः विधेयग- 
तसख्याया अविवक्षायां बीजामावाद् यथाञ्नयोः चू- 
लयोः कटं कुर्वित्थादौपएकवाक्यतयैव बोधाद् उभयसं. 
बन्धिनः एककटस्येव करणप्रतीतिरित्यकः चूवपरयो- 
रिति दट्कम्रहणं जाष्ये पत्याख्यानम् | 

ननु यथा आधानेनारिनि सस्कुयादित्पाद्य्थ 
शक्न्वे ्राह्यशोग्रिमाद्धीतेत्यादिवाक्य अग्याटिसंस्का- 
रभाश्रफलकं प्रति ब्राह्मणं सक्रेदेव स्वविषये प्रवर्तकं 
चातव पुनः पुननाघानादेसस्कारः। तथा आद्गुण 
इत्यादेः व्याकरणस्यावणोद्चि पूर्वपरयो्ुणो भवति 
गुणवच्छब्दरूपं साधु मवति तच प्रयोक्तव्यानिध्येत- 
त्पथेतं उ्यापारेऽपि तच्छं परतिपुरुषमेकवाकवनया 
खकद्व बाधकाभेति तत्संकरूनस्येकस्य खट्वेन्द्रस्य पयो- 
गेण कशाल्ञाथस्य करणान्मालेन्द्रािप्रयोगो न स्थात् । 
अतस्तसह्टद्य विषयकभिन्नसूवो पष्चवेन वाक्य मेदो- 
वाच्यः तद्त् पूवेपरवेषयेऽपि स्यादित्येकपदमावह्ध- 
कमिति चेन्न ! 

एतच्छाञख्जवोध्यस्य तच्च प्रयो क्तव्यमिलयं शस्य नि- 
'ध्यमरत एवाहस्येति चाक्यमद् इति पूवेविशेषणं । तदुक्तिकलमे. 

बाहाद्ण इति । 
नन्वेवं शाख्नाधिकारिपुरुषान्प्रति भ्द्ुनं तत्तच्छाखं परति पुरुषतक- 

वाक्यतया सङक्देव बोधकं स्यादित्याद्ायेन भ्रत्याख्याने हाकते नन्वि- 
प्ति । आस्न बभ्रित्वावच्छिन्नं । तमेवाश्यमाह तच्छाखसिनि।जादधयोर- 
तत्वादाहेत्यंश्चस्यति अस्या्रेष्यन्वयः । शाञ्स्येति जातावेक्दचनं 
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त्यकराभ्यल्वेन नित्यनोभेत्तिक्रकास्यधर्मोपकेह्ाकशा- 
स्येवासक्रुन्पच्चत्तसभवान् । स्वासावे पापजनक्र 

नित्यम् । यथा ब्रह्मणहिसा तद्योघकं न बराह्मणे हन्यां 
दिति ज्राह्मणमाच् विषयम् । नामरत्तिकं राहूपरागा- 
दिस्नानं नदप्यकरणेद्ष श्रवणाद्राहूपरागमानच्रविष- 
यम् । कास्य ज्यातिष्टोमादि तद्धोधक्र वाक्यं कामा- 
नामानन्त्यान् आच्रत्ा वाक्यमेदेन पुनः पुनः धव- 
त्ते | 

एव मथवोधनाय प्राप्त शब्द् प्रयोगे साधुभिम- 
कितर्य नासाधुभिरित्यनेनासाधुधयोगे पापश्चवणाक्नि 
त्यसमत्वम् साधुप्रयागस्य । एकः शाब्दः सम्यक् ज्ञातः 
चाखा7न्वतः सुपयुक्तः स्वर्गे रोके कामधुक् भवतीति 
भाष्ये पटितश्चुत्या (स्त्या का) काम्यत्वमव्यास्यानन 
पयुक्तिलाघवात् अथं बोधनाय प्राते एव प्रोगे फल 
सम्बन्धवोघनं दशाप्रणमासयोरिव । एतवैकस्यैव पुनः 

[क पुनः प्रयागेणानककामनाकलसिद्धिरिति अपास्तम् 

धकशाखं । दिनासक्रात्यादि । एवं पूववया ब्राह्मणः परत्युत्थेय इत्य 
पि। तन्नापि तद्करणं दोषरश्रवणात्तस्य पूवेचयामाच्रविषयता वाक्य 
मपि ज्योतिष्टोमन स्वगेकामो यजनेत्यादिक। 

तस्थाक्तं तत्वसुपपादयति एवमिति । तटोधक्स्य कवाण्सिदेरमा- 
वादाह नित्यसमत्वामिति। गस्य तद्धिधेरूक्तस्य । भाष्येति एकःपू्वपर- 
योरिविखूबरेध्यादिः । श्रुत्येति श्चुत्या काम्यत्वमभ्यस्येति षाठः | स्नु 
त्यावेत्यपपाठः । अनेन श्रु तिवाक्येन प्रत्त एवेति अन्यथा सुप्रयुक्त 
इत्यजुवाद्ासगतिरव स्यात् । एठेन उक्तरीत्या तस्याखशृत्पवुतसि- 
सभवन | 
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अत्रं सम्यङ्क्ञानः कोपि अगेवोघनाय. खु पथुक्तः 
शिक्लायुक्तमा्भण प्रयुक्छः कामधुक् मधति रिं वक्तव्यं 
सर्वेऽपीति सर्बषां तथा पयोगः काय इति बाोधनात्छ. 
वशाब्दानं आचत्या वकाक्यमदन शाख्विषयता 
सूचिता शाख्ान्वित इत्यनेन शाद्लस्मरणपूवकप्र- 
यागे धः सचितः । तन्तल्ुक्ष्यवि षयो पप्टतवः क्वे 
गुणा भवतत अंका आधानादिवद् लक्ष्यसंस्कारक 
एवेत्याचृत्तौ मानाभावादु नैकलक्षये पूवंपरादिभेदेन 
पुनः पुन स्तस्य पच्रात्तेज । लस्य प्रयाक्तव्यमित्वंरास्य 
नित्थकाञ्थवोधकस्य तत्तल्टुक्ष्पदिषयकानन्तवाक्योप- 
प्लवेन सजातीयानां च पुनः पुनः प्रयोगासिडिष्रेति 
बाध्यम् | 

एवं पशुना थजतेत्यादयोऽपि तैमित्तिक्रा एव | मा- 
विनोऽपि प्रानस्य वुद्वाखूहत्वेन निमित्तत्व सिति स्वि 
ध्यान्रच्या क्रतियागमकेकपद्युलामः । एतेक. पञ्यते- 

ननृक्तश्चुतावेकः शब्दहत्युक्तस्तदेव श्ुतितात्परयैमरितीद मयुक्तमे 
वात आहरेति उक्तश्चुनादित्य्थः) तत्र बीज्मादटार्थैति सारा्मा- 
हशिक्तायुक्तंति शेककोक्तं निराचष्टे तत्तदिति । आधानोपचयनाचम- 
नादिविधयो नोक्तान्यतमधरमोपदेद्यकास्तत्करणाम्यां दयुभादशछानु- 
त्पत्तेः । किन्त्वगन्यादिसलसूकारफखका एव तत्कार्यम्चिहो्रवेदा. 
ध्ययनादितु करणाकरणाभ्यां धमौधरमेजनक मित्यन्यत् अतो नं 
तेषां पुनराच्त्तिस्तदिति भावः । पवचैकग्रहणप्रत्याख्यानं युक्तमेवेति 
तात्पयम् । नन्वेवमप्यकस्य पुनः पुनः प्रयोगो न स्यादत आह तच्चेति 
प्रत्यवायपरिहाराय कर्रा्तये चति भावः ¦ प्रुवनेति' वाक्यमेदादि- 
ति भावः| 

एव निच्यकाम्यस्थरे डकन्वा नैमित्तिकस्थङे याह एवमिति । नतु 
यागस्यासिद्धत्वेन कथं (निभित्तत्वमत अह् भाविनो ऽपीति अकरणे 
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संग्राहटकवाक्याल्ष्षय सस्कारक्रान ए 
चन्त इनि प्रति प्रधानं गुणानब्रत्तेख । अतएव चविधिवा- 
कथातचतेन पुरुषेण स्वस्वचद्रत्यनुक्रूखच्यापारत्रिषयत्वस्थ 
स्कीयस्वायमामे ग्रहात् तच्च मदिष्टसाघनत्वस्य मत्करः 
नरसाध्यत्वस्य रहे तत्त्यश्रत्युपपत्तिः ¦ व्याकरणे च 
वालछान्ध्राने प्रतिप्रथोगं तत्तत्छू्गजनं कावित 
ग्थचडारात् आच्रत्तिः सिद्धव 

भूवादयो घातव इत्यादौ पन्येकं धातुल्व पयांसि 
बोधनाय बहूव चनन् । इरिरप्वःइड- 

एकं यहणकं वाक्य साभान्येनासिप्रीचने 
कन्तसेनि यथा नच्च पड्वादेषु तवियज्यत 
एकरूपमनेखाथं नस्तादुपनिवन्धनम् 
योनिकिभागवाच््वानां तेभ्या ऽनन्यदिव स्थितम् 
ग्रहणकबाक्मत्वाथाव य्त्किध्चिद्योगन षरिक्षीण- 

लाक्तित्वात अन्येन प्रत्ययविघायकेन क्तरि करददि- 
त्यादि न संवध्येन । अनर्व परौ कनर्यादि उषप- 

पन्य्यदेवाह विध्यब्रस्येनि। एतदेव एन न्यूखकपेच। अनष्व ञः 
नन्ततदुपश्ुदा>ेव । तत्तनु व शिधवत्तनःदेव । नन्वेवमपि व्याक- 
रण पुवौशस्येष्राइच्चिछाभे। न स्याद्न आह् व्याकरणचनि । पवक 
तथा तद थवेष्येच प्रकारण सतिम वचः) 

नन्वेव धातव इति बहुवचनं व्यथसुक्तरीत्यव्र खिद्धेरत आह 
भवेति। उक्तेऽचरसमानिमाह दरिरपोति अच पूवाय । यधेत्यन्तो ह 
छान्तः! तच्चत्यादिरदिंतीयोथस्नस्मादित्यादिस्ठनीयोथ.। श्रहणक्तकि 
स डम केव्यथः । अनेन व्यातिरेकयुखनोक्ताथेः प्रदरिीनः यत्किञ्च 
दिति पत्यग्रबिधीत्यथः। परीति बहुर्वःहिः । कऋतरीत्यस्य विष्य. 
माह कत्तरि रुदति चिच्रष्य अस्व फर माहु{तपदते सष्टान्वतय्धं 
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पद्यते । उपर्िवन्धनं बहूनां वाक्यानां निषन्धनं स्था 
नं तेभ्यो 1वेमागवाक्येभ्यः अनेकाथ यथा रबुट्न्ञ- 
सरि अण्कत्तरीत्याव्यनेका्थबोधक्रमित्यथे वुञ्च राजः, 

एवच परिमकत्यथसंख्पारूपमनुवाद्याकेशेषण विरो- 
धे सत्यथापरिच्छेदकमव । अरोधि तु तत्परिच्छ- 
दक्षतया तच्रान्वय्येव एतन सुप्सुपत्यादावेकलत्वं विव- 
चितं तेन खुबन्तसश्चुदाये न समास इति केयटाश्क्छ- 
मपास्तम् । किंच तच्रैकत्वविवक्लायां सवं सुषन्तैः 
समासालामः सर्वप्रातिषदिकाच्च प्रत्ययालखाभः। 
किच सखुवुत्पत्तिवाक्य तषां बह्ुत्वसख्धावगमेन तदि- 
रोधादत्रैकत्वविवक्षा न युक्ता ग्रहकल्ववत 

सुबन्तससुदायन समासस्तु नाष्यङ्ृनेस्थं वारेतः। 
खुष्खुपेनि वत्तेने। ननु च भोः आकृतौ शासखञाणि प्रवन्त 
न्ते प्रातिपदिकात्खुपसुपन्युक्तऽन्यस्मादन्यस्माच् प्रत्ययः 
क्रियतेऽन्यनान्येन सुबन्तन च समासः कियते । सैष 
दाषः । आकृतिस्तु प्रत्यकं समाप्यते । थावत्येतत्समा- 
प्यते व्रातिपाहदिकादिति सप्खपति च तावतः 
प्रत्यथात्पत्या तादता समासेन माज्यं प्रत्यक्षच सख 

कपश्वादीत्यस्य विषयमाह पश्चाविति हरतेरित्यादिसुत्र इति मावः। 
राज इत्यस्याहेतिश्ेषः। 

विद्येष वक्तु प्रकृतमुपसहरति एवञ्चति तस्याविषश्चणे चत्यर्थः। 
पतेन अञुवाद्यविश्चेषणव्वनाथापरिङेदकत्वेन ताबुदहिश्य क्तमास- 
विधानात् । आदिना प्रतिपदिकादिं। अत पवाह सर्बध्रातीतिन 
केवटे तत्व किन्तु ताद्वियिधोपीत्याह किञ्च सुवित । 

पतेनतेषामुत्पत्तिवाकयादनेकत्वावगतजनिपक्चे वज्ञात्य।क्रान्त- 
तथा व्याक्तपच्छ च विनिगमनावरहार्सक्व्याक्तषु परब्र; सिद्धस्थपा- 
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माप्यते प्रालिषारदिकादिति ढयोश्चेनत्समाप्यते सप्स 
पलाति । आकृनातिष्यस्य तज्वात्याश्रये सवेच्रत्यथः। 

अतएव सरूपमूत्र नाष्य जानः पदाथत्वे गोरनु 
न्ध्य इत्यत सवालुबन्धनामावे कमवगुणयमा राङ्क 

पद्याप लत्पक्षेऽनवयवन साकल्यन चाद्यनतथात्विजा 
लिःप्रत्यक समाष्यने इत्येकालनुवन्धनेऽपि कन।वेगुण्य- 
सुक्तम् । नतु जातावुक्तं कायं घच्र क्रचिल् ज्यक्तौ 
करणन चास्त्नस्च कृतत्वाद्यक्यन्नरे न परवतंलेल्युक्तम् । 

तथानित्पवीप्सयोरिनि सत्रे च्यापप्रानि चषाद्- 
यषारूपकवीप्मोपादान 1करि प्रसाजनापमेनि पतने साक्- 
स्यन द्रव्याणां क्रिपायुणादिसम्बन्धप्रतिपादनरूपमनयव- 
यचाभिशानं नदुपाद्ाने प्रयाजनरित्युक्तल्वा यद्यव जा- 
त्थाख्यायां द्विवचनं पराम्माति बीद्धियेव इति जानौं पदार्थ 
साकट्यन सवेद्रव्यप्रतिपन्तिरति च कथरः | न 

दे काथत्वाद् जतेरनकाधाश्रया च वीप्सा इति पार- 
इतामत्यन्यन् | 

स्तं तथा सति तद्वदविवकश्राया एव फलिनत्वात्तदाह ग्रदेकन्वोनि 
नन्वेव सुबन्तखमुदावेन महन्कष्र धिन इत्यादौ समासापत्तिरिवात 
आह सुवन्तेति ससथेसूत्र इति मावः । यथाश्रुतासङ्गनेराहाछृनीत्ति म- 
छनि पदवाच्यजादीन्यथः । जानिपक्चे सर्वत्र प्रच्त्तो भाष्यसम्पत्ति- 
माहातएव्रति तत्पक्षे सव्र पचृदरयभिमनत्वादच । तत्पक्च जातिप- 
छ ! अनवयेत्यस्येव उ्याख्या साकेनि । स्पणए्टाथमस्य व्यव्रच्छयमाह 
मत्वीतत | 

अत्रेव भाष्यान्तरमाह तथेोनि । सूत्रे इति भाष्ये उक्तमिति जेषः । 
याम्यया छक्ष्पाथमाह प्रतीति । इतिमःष्यसमात्तो । तदादायमाह् जा- 
ताित्ति। चो य्युक्कमे केयर । शाङ्ककोक्तस्यानिद्धान्तिसमतत्वसुचना- 
याह नवेक्रेति ! उक्तभाष्यद्वयायसमाघनात्फयं माहायामिति। स्वांगसख- 

१७२ 
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अयं चाचः-यथा स्वाङ्खत्वस्य जनपद्त्वस्य च वत्यै 

समाप्त्या स्वाङ्मसुदाथजनपदसस्ुदाययानं स्वाङ्खग्रह 
णन जनपदग्रहणन च ग्रहण तथा परातषदकाद्पद् पव 

्िमिमित्तघ्रालतिपदिकत्वस्यवन्तत्वादीनां प्रत्येक समा 

पत्य न तत्सञ्ुदाचस्य ताभ्यां पदाभ्यां यरहणाभातिनच 
स्वाज्ञादित्यादौ एकत्व विवक्षया तद्थलामः। तच्चत्ये 
कत्वस्य सखवोधकपरत्थयधकरत्यथस्वाङ्वाचकराव्दान्वि 
तत्वे ऽपि स्वाङ्ानम्विततयेकस्वाङ्कवाचकादत्थयलामे- 
न खुन्द्रपाणिषदेल्यादौ इीषूवारणासं मवात्स्वाङ्खवा- 
चकपाणिपाद्काच्द्स्येकत्वात् 

किच उ्वापपरात्तिपदि कादत्यादो समासे संख्याया 
अभानन प्रातिषादेकससुदायात् प्रत्ययो दुनिवारः। 
श्रयमागवियक्यथकत्वं तु तच्रसदुदायान्वयि तस्मात् 
भाष्योक्तं समाघानमव युक्तम् 

कचवंच्रीभ्याडगे्यादैः खनी प्रत्ययान्तससुद्ाषादा 
० च, [4 ५ 

पत्तिः। यथाच बहुवचनसत्वेऽप्येकेकस्त्रीपत्ययान्तादेव 
परवृत्तिः न तत्ससुद्ायादेवमन्यज्रापि | 

क (१ ५ ७, ॥ १ 

पशुना यजतत्यादा त्वविराधाद्कत्वस्य वकृत्य- 
भ्ुदयस्य जनपदससुदायस्य चात पाटः । पवमभ्र तत्पदन ्रहणामः- 

प्त पाडः । क्यरशयमाह् नचत | स्वमकत्व पका यः स्वाज्वाच- 

कः द्ाच्द ईत्यस्यव तत्ता ङरुयर्नं तावत्श्ासद्धारति भक । ख. 

भास ईत उषसजन इत्दष, । अभाचनतिपाखः । तस्धातव्कयरशाद्य 

तर तस्तन न्यायतः सस्मवात् । पव तजकच्वाववश्चावदनञ वहुत्वाव. 

क्षया । इत्याद्रात इत्यादा चाहतदंयगादेरत्यथः। इत्यादादिति- 
पाट 1वघयस्त्तमा । 

घरमप्रकूत व शषायाह पडुनति । तमेवाह कचिाच्विति । तत्तदि- 
ति प्कप्रयोमीयनेकयागन्यक्तीतव्यथैः ! अतपवाह सकटेति तदेव. 
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थोन्वयित्वं इत्येलात्रला विवक्चाव्यवहारः । 
केचित्तु तत्तद्यागट्यक्तिविषयेणानेन पन्वक्रयव- 

साध्यसकलथागग्यक्त्युहुरेन वक्तो्विधानं तत्र चाच- 
ति पञ्चत्व समाप्यते पत्यक तस्य चिघानं प्रास्नोति 
अनेकयागूानासुददयत्वात् । तद्वारणप्विकत्व्विवक्षा 
अन्यथा रदाभ्पाभित्यादाचवादेद्ानकत्वनानेकपद्यु- 
विघानं स्यात् । यद्यपि एकेनैव सकलावयवलाभात् 
वृथा पड्युवधभियानेवानेकपरशा्यघानं तथापि तदवि. 
क्षायां मांसल (नाज्ञानेन वनेकपदुकयागकरणे 
कमेवेगुण्य न स्पात् षद्ुत्वपय)प्त्ययधिकरणेन तदनु- 
चछरानादतस्ताद्च्क्ला | 

न चाचेकत्वविवक्षायामेक्रपरोरेव यागः स्यान्न 
पर्वन्तरस्येति शङ्कापि प्रत्ियागससुदायात्मकयाग- 
व्याक्ते एकैकपचो धानात् यागर्वावच्छेदमैकपश्ो 
ईदिघानासंमवादित्याह्ुः । 

एवं छिङ्कस्यापि विवक्षाचिव्क्च बोध्ये । 
इति सुवथसख्याविचारः ॥ 

इष्टान्तेन द्रढयति अन्यथेति तद विवक्षायामित्य्थः। उक्तमेव विरा- 
दयति यद्यपीति मसित्यादंमध्यमणिन्यायेनान्वयः । अच्र पञ्चे पर. 
तीत्यस्य व्यक्तीत्यच्ान्वयः। नतु एकप्रयोगे इणए्टलर्वप्रयोगेपि एकस्य 
पशो धानापत्तिरल आह यागत्वेति । कच्चिदित्यरुचिवीजं तु सक 
वाक्ये सावघारणमिति न्यायेन पद्युत्वपयोप्त्यधथिकरणकेनेैव यागेने- 
ट मावयेदित्यथरामेनानेकपञ्युकयाग च तदनधिकरणपश्युलमुदा- 
येन यागाुष्ठानानद्वेगुण्यमेव पकत्वविवक्षायामप्येकनेव नानेकनेति 
नियमेनैव कमेदेगुण्यस्योपपाद्नीयत्वादिति । उक्तं खवेमन्यत्र तथै. 
कातिरिश्चति प्वभिति) 

इति सुवथंसख्यानिरूपणम् । 



~ 

अथ ब्रात्तवचारः। 

तद्विषयं समथः पद्विधिरिति सुं सामथ्पै चा 
तरकाथींजावः | पृथगथनासेकार्थीमावः सामथ्यं रा 
जयपुरुष इति समास एकाथानीनि नाष्यात् | एवश्च 
यत्किञ्ित्पदजम्यपथगुपस्थिति विषयाथकत्तरेन सेक 
दष्टानां शब्दानां वििष्टविषयेकशहक्ल्यैवोपस्थितिज् 
नकत्वमेका्थाभाव इति कलितम् । तषां तत्वं तु साद 
इयाद्रोध्यम् । कायशाब्दं मन्वतां वाक्यादेव बरत्तिनि- 
हप्तिवुद्धेवां । 

एकार्थीभाव इति च्िविनिर्देको गोणमेकाथत्वं स- 
भासचरकपद्ानां बापयितुं । यथा पदानाममन्वात्त 
त्सत्ताव्यवहारो गौणः तथा तेषामेकायत्वव्यवर्- 
रोऽपीति बोध्यम् | 

विभक्त्यन्ते एनङारणाय दषानामित्यन्तं, तेषां 
रोके तत्वन इष्टत्वात् । जओौपगवादौ प्रत्यधानं तथा 
ष्टत्वाभावेन यत्त॒ करिजत्पदजन्येत्युपस्थिति विश्च 
षणम् । अपत्यरूपाथस्यो पगार पत्यमस्तीत्यादौ त्था 

अथेति सुबन्तप्रश्तिकसमासरघटितत्वादिति भावः तद्धिदयं 
बृत्तिविषयकं । अत्र उक्ते माष्यम््त आह् एथागति । कि सम 
थं नामेच्यादिरन्नत्यः ' एवे च तथा तदुक्तौ च । विदिष्टेति बहवी- 
हिः नु तयोभदादयुक्तमिदमत उक्तभाष्याश्चयमाह तेषामिति पदा 
नामकोपस्थितिजनकत्वमित्यथेः । सादृश्यात् वाक्यीयत्वध्यवसाये- 
न अतपएचाहकाति नत्यत्वपक्ष इदं । अमत पव पक्षान्तरमाह कायमि- 
ति जातावेकवचनं ॥ 

गोणत्वमेव िरादयति यथेति । पनदिति एका्थी भावेत्यथै- । 
स्वेन तदयेकत्वेन । प्रत्ययानां तद्धितानां । नन्वचं पूवां तिभ्रसङ्ग पव।- 
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दश्चनसत्वात् । विभक्त्यथस्य तु न तथात्वं तद्धाच्चा- 
थचाचकस्य छाञदान्नरस्या मावादेति निरूपिनम् | 

विद्िष्टविषयैकङराक्त्यति हेनुचचनं, अत एव कर 
यटः अन्य एवावयवाथान्वितः ससुदायाभः पाद्म 
वतीति तदपन्तयेकाथौ माव उच्यन पांसुदकचद्वि 
भागापन्नत्वादिति। 

अयं भावः-वाक्ये यथा पदेः पथक् पदाथानां 
नोधेऽप्याकाङ्नामलकवाक्यजक्तिवलाद्िक्ेष्यविक्न- 
वण मावापन्नविद्िष्टाथपरनीति रनवे वत्तौ । क्ि- 
न्तु अवयवकाक्तिभ्यामाकाङ्क्नामून्कमसुदायराक्त- 
सहकृनाम्यां नियतोद्व्राधकवरान्पद्ाथेचाध यव जा- 
यमानो विकच्ाष्यत्िचोदणमाकापन्नतिङिःरिषमोा 
भवाति तच्च चिशिष्हाक्तिग्रह इत्थं राजपुरुषादिपदं 
राजसम्बन्यवत्पुरुषादौ चाक्तमिति । तन्न सा विश्ि- 
टकाक्तिः प्राप्ताप्राप्ठविवेकन्यायेन सस्वन्धांरो वि 
षणत्वाद्यदा च पयेवस्यानि, राजादेः क्ट्ावयवा- 
क्त्येवोपस्थिनिसस्मवात् । 

आक्राङ्कामूटकोति चिद्ेषणात् नित्यचट इत्या- 
देर्नेका्थोमावेन साधुत्वम् । 

कका 

त आह विभेति । शाक्तयादेनयात्कश्चित्पदजन्यपथगुपस्थितिचिषयत्व- 
मित्यर्थः । निरूपितं कारकश्रकरणे । हेच्विनि तत्स्वकूपबोधनायेति. 
भवः । अतएव इड दोका्थीमाकङ्गीकारादेव | उजय तात्पर्यमाहायः- 
मिति । तच्छक्थमाह विशिष्येति सावे चिकत्वायाह निपाति ¦ तत्रव 
योमेध्ये । तत्र इत्तो । सम्बन्धेति स्वस्वामिमावादीत्य्थः | विषयता. 
खा अवि शक्यतवस्व प्राङ््निङूपिवत्वादाह व्रिशेषणेति । अतष्टव वि. 
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विकठोषणत्वेनापस्थितघटत्वादेः स्ववि रीषणकाकाह्ला 
ऽभावाद् अतो नित्यो चट इत्यादिवाक्वभपिन । अत्त- 
एव राजपुरुषेकटदेशे राज्ञि वाक्य इव ऋद्धस्येत्यादिवि- 
होषणान्वयो न तस्य पदार्भेकदेश्ात्वात् । 

यद्यपि तस्य राजपद्ाथत्व मास्ति । तथाप्रि विक्ो- 
घणान्वये विदोष्यस्ये्तर विकरेषणत्वविषयकक्चक्िग्र. 
हाविषयत्वस्य तन्त्रत्वेनेनराविरोषणत्वेन ज्ञातस्य त 
स्व्रत्वेन वा दोषाभावः | एतन्सरूटिकैव पदाथः पद्ा- 
येनान्वेति ननु पदार्थकदेक्ानेति व्युत्पत्तिः 

दशानीयायाः माता दह्नीयाभाता इत्यादौ ए- 
कावेरो ष्यकप्रतीतिजनकत्वरूपसामानाधिकरण्यसत्वे- 

ऽपि न पुंवत्वम् | वृत्तेःपूवेभपि यच्च सामानाधिकरण्यं 
तैव पुंवत्तव पधे नोष्यसमतत्वात् । राज्ञि विशेषणा 
न्वयरूपवि शेषस्य का मावकृतत्वं भाष्ये दूषिनम्। 
एकाथा नावसत्वेऽपि देवदत्तस्य युरङकलमित्यादो तद 
भावात् | 

द क 

शदसाक्तस्वाकाराद्कव । णत्दावव्यकात पाडः। 

लछाघवाद्ाह्तपनात्त । तन प्रत्यकशाक्छावरेष्यत्वचत पवृ सदु 

दयलक्तमस्यक्दयवणत्वनपास्थताकच्दयमानमाप साज्ञराजपदथे- 

भ्रुतावश्ष्यत्व 'वशणएरशाक्तमस्यया वरदषणतया तरसा्ूत भरकर 

रभावनत्यथः । एव्र साति भरसक्तपुवत्वात्तिप्रसङ्ख निराचष्ठ दर्दोति 
वक्ष्यमाणमद्ाथ वाक्यांपादान अत्तपव पट्वासुद्याचति छन्द खुगप- 

दधिकरणताचचनपक्चे पुवत्वमापादेत माध्य । अपिना चरत्तिस- 
सुच्चयः। 

अूष्णाद्सक छप्राचानश्रन्थासाङ्गलयायाक्तमरपोद् न भषच्यरकस्षमत. 
परत्वाद् र्ञाति तदादाचित्यधैः । तचान्वयव्यभिचारमहेका थति 
तव्. अनन्वयः । माष्यायन्यूनतां परिहरन् भ्यतिरेकभ्यभिचारम- 
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इदसुवलन्षणम् । घटादिपदे एकार्थीमावाभावेपि 
तदेकदेशे घटत्वादा विक्ोषणान्वयाभावागदत्यपि बो 
ध्यम् । राज्ञः पुरुषोभ्वश्च तिवद्राजपुरुषोऽन्वञ्त्यप्यतए- 
खन । एकच विकहबणत्यवन गृहीतन्ाच्छकस्थ ~ 
या परत्र चिक्बणत्वाथागात् | प्ररः पटश्च द्रन्याभमि- 

तिवत् तदर्थं द्रव्यपद्स्य घरश्ूपविरोषपरला्ां द्रव्यं 
पटश्चेत्यपरयोगातत । एव राज्ञः पुरुषो भायायञ्त्तिवद् 
राजपुरुषा भार्यायाखति न। एकवि्ेषणवाषहास्येन 
गृहीतराक्तके ज्ञाते वा विन्य तल्सजातीयसम्बन्धे- 
न 1वङ्राषणान्नरसबन्धस्याव्युत्पत्तः । घटो द्रव्याभे- 
त्यथ घटो द्रव्यत्वस्येत्यप्रयागात् | 

लदुक्त भाष्ये राजा पुरषं स्वास्न्तरेभ्यो निवन्त- 
याति पुरूषाऽपि राजानं सखान्तरभ्यो निवतयनि इति । 

राजसंबन्धविरिष्टे भाषायाः प्रतीतिविषयत्वादि- 
संघन्धबोधको राजपुरुषो मायाया इति प्रयोगस्तु रा- 
जयपुरुषः सुन्दर इ लिकदि ्टःनच सुन्दर निष्ठप्रकारलतानि- 
शूापततपुरुष निष्ट विकाष्यत्ताया अवच्छद्कं पुरूषत्वमेव 
नतु राजसखबन्धोऽवीलनिप्रायेण प्रधानस्य सविरोषण- 
स्वेऽपे घ्रन्तिरिति व्यवहारः एवं सवच विरिष्टावेष- 

प्याहृदमिति वद्धितति तदर्थव्यथः। तस्य फडान्तरमाह राज्ञ इति 
अत द्वेत्यस्या्थंमाहेकत्रेनि । प्राग्वत् पश्चान्तरमाह जातस्थैवेति। अ 
च हेतुमाह धट इशते। छश्चणया आह घररूपति । पश्चान्तरमाहेवामेति 
अस्यार्थमहिकति । प्राग्वद्ाह ज्ञातवति । उभयत समतिमाह् तदिति 
उशथयमित्यथः । उक्तान्यातिप्रसङ्परुक्तरीत्या प्राप्तमिषटापस्याऽन्यथा 
परिहरति जसम्बन्धानि । 

नन्वेवं प्रधानस्य सविश्षणत्वे ऽपि वुच्तिरिति व्यवहारोच्छदाप 
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यकज्ञाने विशोष्थतावच्छेदकत्वादि विलेष्यनिद्ठधर्मे ठ- 
घेति बोध्यनर् । विह्धिष्टस्य विकेषयानतिरेकाद् इति. 
कमेधारथप्रकरणे स्फुटीभविष्यति । 

एकाथी नाववलखादेव व्रत्ताव्रुपसजनपदा्ध संख्या- 
बोधकप्रातिपदिकाप्नावे एकत्व1ादिशूपसंख्याचिरोषान- 
वग तिस्तन द्विपुत्रादौ न दोषः । मासजातःदावपि श्- 
ञ्दान्न तद्धाधः । ज्गित्वनेकमासजाते दिचिराब्द्ादिपूर्व- 
मासजातस्येव प्रयोगाद् एकमासजातवेषय एवायं 
प्रथांग इति निश्चयः । त्वत्पुत्र युष्मत्पुन्न इन्यादाव- 
पि परयाक्तुरदंकारानास्पदचेच्रपुत्र इत्यव बोधःविग्रह- 
वाक्यीयेकवचनत्वारापणादेक्ाः । अयं चारोपेन बो 
धफलकः,किंतु शाखधन्त्तिमान्रफलक्ः, व्रत्तेस्तथाबोमरे 
भाष्यकरनाऽसाधुत्ववाप्नात | 

यत्त आददानद्मावाभ्यां तत्र संख्याविकोषाव- 
गलिः भाष्य तात्ययश्राहका नाते सतीति पूरणीयमिति। 

तन्न । तदधिवायकच्ास्वाज्ञानवतः तद्धोघधानाप. 

#त्तस्त्वद्रत्या इत्ता कवरूविशोष्य विशषणान्वयस्येवामावात् अत 
आह तज्रति दष्टान्तवाक्ये इत्यथैः । एव च तथा प्राचचीनन्रन्थाश्चि- 
त्या पवाते बाध्य । नकतवलमत्रेवत्य किन्त्वन्यजापीत्यहिवापिति | 

प्रचा श्रन्थासाङ्खगत्यायादकच्वादीति। तेन सस्यबाधकति वि" 
शोषणेन नेचवमन्यन्राप्रस्ंमापत्तिरतमाह मासेलि गमकाभःवादि- 
{ति भावः। तस्यव तच्छब्दस्यव | एवमन्यचापीत्याहत्वदिति । प्रागुक्त 
सि द्धान्तमत्तनाह भयेक्तुरति | नन्वव कथ मददेशतदमावावत 
आह विग्रह न नन्वव वोध्रापि स्यादत आहायं चेतति। 

कथयत खण्डयति यच्विनि तत्र उमयो स्तयोः ततत्पर्येति नतु 
खच्यादाघर्कततत मावः । तदति भदशेन्यथः। पक्नान्तरे पासि 
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। विग्रहे द्विवचनवहवचनान्तत्वेऽपि एकार्थाना- 
चचलठ हुतो तद्वःघः | अतव प्रगह्यमज्ञाश्रच्भाष्य- 

8 त ङुःमनायरगार ङुमाधगाराम 

वत्ता दत्वाबधः,) कन्तु क 
1 

दिनेव कुःमारीदयवोवः । अन्यथा सिद्धान्त 

पगे भगत्रनोऽञ्जडयलापत्तिः | एवंच इ 
तो सख्यानवरगमऽपि अनेकाथपन्पेया तथा त्रि्रदे धा. 
धकाभावः | अतपवब सख्याचिक्षेवानवगःतिरेवाक्छा 
नत्वनेकाथानवगनिस््ता । चिच्रगुरित्यादौ गोत्वेनेव 
ब्द्तोऽनेकगोच्यक्किवोधः नतु बहुन्वन । तन्तध्थ 

इत्यादौ तत्वनैव व्यक्तिदययोधा नतु दित्ववर्वनेवम- 

अनएव ऊुक्कुटेन्द्रगोपवाचक्गोषुचरवषांसुजा- 
दौ बहूुव्रचनसत्वऽपि न सख्याविदोषवोाधः । अचर ता- 
ट्हास्येव रूढत्वाद बहवननान्तसर्व विग्रहः । एवं चा 

लन्वादाह सिद्धति इति! इदुदेदंव इद्ववचनभिन्य्थं इत्यथः] अस्य 
त्रि्रहवाक्यस्य । तदु प्पत्तिमुक्तां ठढयनि प्यवचनि तथपवाध्यनगी- 
कारेचत्यथ"। अनव नथानत्प्रतीततरव । उका मास्ये । अन्यत्राप्येवमे. 
देत्याह चित्रमुःरेत्यादि इत्यादावपात्यथः । एवमध्रपि । अनेकत्वं व्य- 
त्य न्वापर । 

यच्विन म दोच्ास्नर सूचथन्नाहातपवा> चत्ता तद्खत्सवंधःा- 
तदनगीक्रारादेवत्व्थः | कुकङ्रथ्चेद्रगोपञ्यनयोचोचङो योते तदू 
दावित्यर्थेन समुदिततार्वयमान्न पव तान्त्र नतु यथासंख्य्रान्वव्र इयि. 
न भ्रयोगादुपपत्तिरिति बोध्यं} नन्वचमन्यवचनांनघरटनप्रयागस्या- 

पत्तिरत आद्ान्रेति उभयत्रेत्यथंः | 

१७२ 
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्ारोपितबहुत्वाश्चय कहूुवचनदखूपः सत्कारो नतु 
प्रकूत्यथःन्वर्या। यथाच घटा इत्यादितो बहत्यनेव क- 
दाचित् याणां कदाचित् चतुरादीनां जानं, नतु क- 
दाचिदपि चरित्वचतुष्ादिना, तथा छृत्ता राजत्वादिनै- 
चेकानेकच्याक्तिभानं तात्प्येवश्चान्नत्वकत्वदधित्वादिना 

दन्तोष्स्य दन्ताः सखिग्धतरा इत्यादो च सख्याया 
अमानाद् दन्तत्वेनोछत्वेन दन्तौषटक्षण्मयेद्धयस्य 
परतीतेस्तरवेव । अनेकह्यक्तिखत्वेऽपि ताश्चामनेकलत्येनं 
शाञ्दतो भानासावादिति बोध्यम् । एतदत्प्तो काम्य. 
खुक्त हत्यादावल्ुके न साधु । अनभिधानाद् इति 
स्पष्ट भाष्य | 

जाती बहव चनामिति केयटोक्तं तु न युक्तम् । जा- 
त्याख्यायामित्येत्तत्सूत्रं प्रत्याचक्लाणन् ाष्यकूला 
जातो पदां बहुवचनस्यासाधुत्वबाघनाद् यथोत्तरं 

यद्यपि वषांशब्दस्य नित्यवहूुवचनान्वस्वामिति सुवचं तथाद्या 
थमावश्यकमाद' तादरोति । नन्वेव कथ ताषद्रहुवचनमेवात आहव. 
चति ताद्दास्येव रुदत्वेचेत्य्थः । बहुत्वेति अवयवगतेत्यादिः । 
तत् बहुत्वं । भ्रागुक्तदेतोः बहुवबचनप्रसङ्गार्स्मतटष्टान्नेनोक्तमर्धं मध्ये 
प्षिहावलोकनन्यायेन द्वेदयति यथाचेत्यादिना बोभ्वमित्यतेन । अयं 
भ्रन्थ उद्यमित्यनतरं तूचितः । व्यवस्थार्थमादह् तात्पर्यैत्ति ! 

नन्वेव तमवापत्तिः कचिदत आद दन्तोश्ठस्येति मध्ययोगे षष्ठीं 
नतु निध्ीरणे । उक्तरीत्यैवाद दंतत्वे चेति। शषठत्केन द्विवचनत्व- 
मस्तीति सुचितम् । अनेकत्वेन द्वित्वबहुत्वाभ्यां । इवयस्युर इ्यादे 
त्वारोप्रितचहुत्वनिपितक बहुवचनमिति वोध्य । एनद्धत् गोघुचरा- 

दिवत् । गोषुचरादावाह जाताविति । नु तथापि सूत्रमते साल्व 
मेवात आह यथोत्तरसामति। अत पव मासजातादाबुक्तरीत्था निशहा- 
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सनीनां प्रामाण्यात् । अनएव माष्यकृताऽस्य वि- 
दाषस्योपसजनविकेषणाभावरूपविदोषस्य गर्कः ख - 
भित्यादातिव भासजातादावव्यापकत्वं नाक्त 

संख्याविकाषानवगतिरेवामदे कत्व संख्या पदनोख्य- 
ते मेदसदहचरितदित्वादरेत्वस्य चाभानमिति तदथः 
सखंख्याविशरोषप्रतीतो प्रथगुपस्थापकपदज्ञानं कारणमिति 
तत्प्रतीत्यमावस्यैकार्थामावकरूनत्वमन्यथा घटो घरप- 
टाविस्यादो घटत्वादृरपि सख्याचिश्चेषावगत्पापाच्तेः । 
तदुक्त इरिणा- 

वाचिका यातिका वापि सख्पानां या किमक्छथः। 
तस्ल्ुक्यवयवे घरत्तौ सख्या नदो निवत्तते इति ॥ 

यत्व अमेदेकत्वसख्या भासत, परित्यक्तावि- 

देव ! यस्य मासेत्यत्नान्वथः। दष्ांत व्यतिरेके अ! हो पस जनेति । एव स- 
ति चिरतनोक्ति खण्डयितुमभ्युपेत्य तद्धयव्यवहारं तावद्योजयतिसं 
ख्येति ! एवेन तन्मतव्यवच्छेदः नच्च न ततस्तत्परतीतिरत आह मेदेति 
भदश्ेकत्वंच तदथंसंख्यामन तस्यासावः। मेद्पद् तद छाक्षणिक- 
मिति मावः। 

ननु त्र तदनवगतेः कथमेतच्छृतत्वमत आह सख्ेति ! अ- 
न्यथा तस्य तत्र कारणत्वाज्ञोकारे। पत्तिरिति तथाच द्विवचनाथ्या- 
पत्तिरिति तथा प्रयोगोच्छेद धव स्यादिति भावः वाचका हत 
अ पिव्युक्रमे ! चत्तो तद्ुक्यप्यवयवे उपक्षजनपदाथं तदभान 
भित्यथेः। 

केयरदरदन्तदीक्षितभूषणरूदादिसिद्धान्त खण्डयितुमुवद्तिं 
यस्वित्यादि अत्र घटकोपस्जंनपदार्थे । एवनोकन्यवच्द्धेदः ! नन्वेवं 
नि शोषरूपभेदरहितंकत्वमित्यथेस्य युकत्वेऽपि विहिष्टस्य कथ सख्या- 
त्वमत आह यथेकर्वमिति । अत्र व्युत्पत्ति प्रदशेयन् समतिमाष् 

न्वेति । स) 
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दषसख्यासाणान्यसेवामेदेकह्वसंख्या, य्थैकत्वं दि- 
त्वादीनां निभिन्तं तथेदम मदैकत्वं स्वेषामकल्यादोनां 

निन्त सापि संख्यत्युच्यत दित्वाद्यतुस्युतेक- 
स्वाद कखभावत्वेनानभिन्नमभिवेति तेन पदनोच्यते इति. 
देखा राजः | 

यथा दुराद्पमाच्रं गद्यते नतु हुद्खकरृष्णादि- 
विश्ाष एवं राजपुरुष इत्यादौ सत्वरभूनत्वात् मख्या- 
चानत्रा्थं इत्येतावत्प्रतीयते न त्वन्ययाथ्वद् असद्या 
नापि घटादिवद्विद्ोषसंख्यावच्छिन्न इत, विरचपरि- 
स्थागश्च तद्मानमेव | 

यद्वा राजपुरूष इत्युक्तं राजदयादिसबलन्धिनोऽपि 
भएनार्सवविोषाणां सामान्यरूपेण भान मधुनि र- 
सानाभिव । अतएव तच राज्ञो राज्ञ केति जिज्ञा- 
सा । विक्ोषलजिज्ञासायाः सामान्यज्ञानपूकत्वनि 
यमात्खति तु निमित्ते मासजातादौ तत्प्रतीति. 
वत्येच | 

उक्त भाष्य तु राजपुर्ष इत्याद प्रयोगविषयमेव | 
तदुक्त ह्रेणा- 

उक्तमथ वश्ष्यमाणहयुंक्तदष्टान्वनोपपादयति ययेत्यादील्यतेन 1 
नन्वेवं सामान्यस्य विश्चेषानाखिङ्खितस्याभावात् कथ तच्याभोऽव 
आह विदोषति ! भाद्दिना बहवस्ते । अपिनैकराजसस्बन्धी । अजामि 
वक्ष्यमाणत्तदुक्तमवाह मध्युनोत्ि } अस्यावदयकत्वमाहातपवत्ि 
अस्याथमाह वद्योषति । इदमपि गमक।भावे इत्याह सतति स्वति 
तत्प्रतीति्चिरोषरूपण विद्येषप्रतीतिः। 

नन्वचड्ुक्तभाभ्याविरोघाऽत आहोक्तमित्ति। यमेव यकमेव। तदुक्त 
॥मत्त इतत्यन्तनात मावः । वाऽनास्थायां नदुक्तविकङ्व । तत्नेत्यस्या- 



सय अ स्ट्प अउख्यानध (सभन नहुख्यन 

चृत्ताबुप्जनपद्ाथानामतपि मन्वभ्च 
गावर्यक्रत्यन विचोवमख्याडयः तेन स 

न्यखरूपाख्पं सवेसख्याविङव,ष्णं सस्गन््पं नादे- 
ति तद्ः। 

यथोषधिरसास्सर्वे भधुन्याहिनकराक्तयः। 
अविमगन वत्तेन्ते तां सख्यां ताद रीं विदुः | इति 

अनेन यत्रेति पक्ष उक्तः जद्यमाद्ः 
भेदानां चा परित्यागात्संख्यात्मा स तथाविधः | 
च्यापनाज्ञातिमागस्य भदापोहेन चत्त | 

पूते समभस्तनेदसंसमरूपं तदित्युक्तम् । इदानीं तु सम- 
स्तमेदालगतं भदापोहरूपं तदिति विषः अर्थस्य 
सामान्यविक्ाषरूपानकधमेवनर्वेऽपि विशिन्रत्वाच्छञ्द- 
च्ाक्तीनाषुपसजनपदेन सवेविरषससर्म नानं सतरविन्े- 
घाणां संख्यात्वेन वा मानम् | 

अगदीतविलेषण यथा रूपेण श्ववान् | 
प्रख्यायत न इुद्ादिभदखू्पं तु गृद्यन। इति । 

थो उत्ताविति । अप्पिना विततेष्य । अपृथसुपस्थितेयाह विरोपहि | अभा. 
नेन चेति च्छदः अविभक्तामिव्यस्या्थः साम्यति । तूनीयपादाथ' 
माह सर्वेति । तदिनि सामान्ये नपुसक स्यद् वाच्यमिति तदथः । 
एवमग्रापे । हय तरमाह यथोषति स्पष्टठोऽथः । हइतिहारसमाप्त पव- 
भमग्रेपि। 

अनेन उक्तपद्यद्कयेन ! आह स पव ¦ प्रग्वत् पूनो विशेषस्य स्प- 
टन याऽप्रतीतरादौ तमाह पृबेमिति । अथ मतद्वयतात्प्यमाहाथस्ये- 
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तन्न | तथा बोधाननुभवातत् | द्रव्यस्य सख्याव्य- 
प्िचारेण तजञ्ज्ञानसंभवात् । तत्र तादशनलिज्ञासायाः 

स्वरसतः सिद्धत्वामावेन स्ववासनाकाल्पतत्वाच | 

अतएव हेखाराजनेतन्सतद्योपपादकदहरेकारिकाम- 
तान्तरमाहयवतारिता । तस्य चारूचिश्रस्तत्व तन्धते 
भाष्यस्य सकोचन व्याख्यां कुवेता गावुचरा्ं प्रत्या- 
ख्यातमपि जात्याख्यायामिति सूचभावद्यकमित 
वदता हरिणा केथटेन च बाधितम्। नच तत्प्रत्याख्याने 
द्रव्यासिप्रापेणेव बहुवचनस्य साधुत्वं वाच्यं तत्रेक- 
ाषाधमकरोषसुच्रारम्भे गौरवमिति वाच्यम् | द्रव्ये- 
ऽपि पदार्थे तत्प्रत्याख्यानस्य भाष्ये क्रूतत्वेनाक्षतेः। 
निरूपयिष्थते चद्सुपरिष्टात् । 

अतएव भाष्येऽभेदेकत्वसंख्येति व्यवहारो मा 
सते इति च नास्ति । त्तौ सख्याविेषोन भवती. 
त्येतावदेव समथस्च्रे भाष्यम् । तेन खूवेण सखधानान- 
स्यान्यन्रादष्टत्वाच्च । 

@५ फ म, 

ति । हयन्तरमादागरदीतेति। शति पतेन भ्येदापोहस्तु गस्यतः इति 
भूषणध्तपाठः प्रव्युक्तः पोनरूक्तयापत्तः । स्पष्टोऽस्याथेः। पूवंपधाथेस्तु 
भावप्रकाच्चे स्पष्टः) नन्वेवं विश्चेषजिज्ञासा न स्यादत आह द्रव्यस्येति 
अव्यभीति च्खेदः। जिज्ञासायां न शाब्दजन्यं तज्ज्ञानं नियामकं अ! 
घ्रफछदशेन मारेण सविन्ेषजिज्ञासाना पत्तेरिति भावः । 

अभ्युपेत्येदमतो षस्तुतत्वमाह तत्रति रःजयुरुषादाविव्यर्थः। अ. 
वपव उक्ताथेस्यानुमवविरुडत्वादेव । नस्य च मतान्तरस्य। जातवे- 
कवचने भाष्यस्य उक्तस्य । ग्रस्तेस्यस्य बोाधितामत्यजान्वयः 
खञुच्चितस्य प्रस्येकमन्वयो नान्न यथासंख्य | दिवायरऽस- 
ङ्तिमाश्रङ्ने नचति । तञ तथा सति कथमिन्यादाङयामाद् निरूपेति 
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अतएव कालाः परिमाणिमेति सुते एकवचना- 
न्तानासुपसंर्परानं मासो जात्तस्येलाचर्भं माभूदिनि- 
चात्िकमनसिधानान्नेत्यु क्तमिति प्रत्याख्यातम् 

एवमत्दरुस्सूत्रपि भाष्ये द्विवचनवदहतचनान्ताना- 
मसमासोऽनभिधानादित्युक्तम्। अनभिघानादित्यस्य 
समासनद्धित्वादिसख्यावेरियेनानकव्यक्यननभिधा- 
ना ददित्यथेः। िवचनत्यादेख दित्वाद्विशिष्य्येन बोध- 
कानाभित्यथंः | 

किचाद्धं नपुंसकमिति खनेर रिष्पटीनामित्य- 
थ समासमाहाद्धकाधिरूरणनत्यलुच्त्या समाहितम् । 
तव तुपसखजेन पदां एकत्वस्यैवाङ्खाकारेण समासप- 
खङ्ग एव नास्ति । मम तु पिप्पलीत्तेनानकन्यक्तिमाने 
समासखशाङ्ने चिनेव। किंचाच्नरपक्चे गोषुचरे जात्या- 
ख्यायाममेदेकत्वे बहुत्ववद् तिदे शाद्भहूवचनसुत्का 
स्तोकान्घुत्त इत्याद्ावेकचचनसुत्सगे हत्येकवचनमि- 
व्युक्तं, तत्परस्परषिरुडम् । तदैकत्वे वहुल्वातिःरेश्श- 

एकशेषपकररणे इत्यथः । तन्तेणेत्यथैः तन्त्रेणतिभाचः । अनपव 
मासजातादौ सिद्धान्तसीत्यङ्गीकाराद्व ] उक्तमितिर्हतो इच्यु ् यत्यथः। 
तवतुतस्प्रतीतिसखत्वात्तदसङ्गतिः स्पष्टेव। एवमग्रेऽपि । उभयन्न स्वमते. 
नाहानमीति । नन्वेव कथ तदन्तत्वमत आह द्विवचनेति । तत्र दोषा. 
न्तरमाह किञ्चेति। पवमश्रेपि। रण इत्यन्वितिपाठः। 

अत्र पश्च मतान्तरे । दकमनेक भाष्यादिविरुद्धार्थग्रतिपाद्कत्वे- 
नाच्च चिषये हरेरपि महाप्रमाद इति तदयुयायिनामन्येषां प्रमाद्ः 
खनरामितिते सर्वैप्युक्ता पव किन्त्वभेदैकत्वस्य सख्यात्ते तद्भण- 
नायामादावेकस्ववत्तस्याप्यादौ तद्भणनापात्तः ! किञ्च नियवविषय- 
परिच्छेदहवुत्वरूपसस्वात्वस्य बहुत्वे इव तत्न दुवचत्वप्मिति 
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रा वी घरेकवचनस्पापि प्रात्तरिति दिक! 
एवं चक्ारयोगो वाके राज्ञो मौयान्वश् पुरुष 

ञत्यादौ मवति, नतु राज्ञो गवाश्वपुर्षा इत्यादौ स- 
मासे । द्रत्तौ समूदखक्षणैकाथेपरादुमावाद्धेदस्य निन 
त्य मदनिबन्धनसश्चयरूपस्य दयोत्यत्वासावेन द्यो. 
तकस्याप्थप्रयोग इति कैयटः । पृथशुपरस्थितयोरेव स 
खुच्चयस्य चद्यात्थतया चथरधोगामावस्यापि समासे 
एकार्थीमावकूनत्वम् | लोकेऽपि पथक्ज्ञतधारेवे कदे श- 
स्थत्वे समुहव्यवहारात् | 

नच समासन चाथस्यानिहितत्वात्तद्प्रयोगः । 
समासेन सत्वभ्रूतस्य विरोष्यतयािधानऽपि अस 
रवभ्भुलस्य विक्ेषणतया बोधा चप्रयोगस्य दुवार- 
स्रात् । चाथ दन्द इतितु साददयाचाथत्वासेपेण ने 

ध्यं तदाहेति दिगिति) 
तस्यफलान्तरमाहैव मिति ) आदिभ्यां दन्तस्य च गौः 'दत्तचैश्र्रै- 

राणां गरित्यनयोः सङ्धदः। तत्र दवितीयसुप्रपादयति ब्रत्ताविति। न 
न्वेवनप्यतस्य कथमेकः थीमावकृतत्वमत आह पृथगिति नयु तत्नैव 
केस्मानमत आह खकऽपीते। अपिना बेदः। अस्य तत्वं बिघरयतिं 
नचेति । दुवारर्वादिति अनपव तस्य तद्धिवरणत्वम् 

न्वेव चां हद् इत्यस्यासङ्गनि रन आह चार्थं इति } नच वः 
वे-च्छथ साति दद्व इति तदथः । भूसत्तायाभित्यादाक्पि तथात्वा 

पर्या $नुशासनस्याथानणायकस्य कःप्यमावापत्तेः। सह विवश्चावि- 
रटप मरपरह वाद्यत द्वद्वापत्तेश्च । यद्यपि समूदस्य द्बोधा- 
ननुसवान्न तन्न चप्रयाग इनि मतस्य तल्छृतत्वं तथापिचेनाखत्व- 
भतावराषणापास्थतद्रत्ता तदयरीत्यस्यान्यन्र विरेष्यविल्लेषणभावा- 
॥दवपरात्ववद्काथमावक्ृतत्वमवेति तस्यापि तद् द्ायेक्तसेत्या तच्छ 
पत्तर वद्यपाद्मपि मराष्यं नामत केयर ट्यु तथाप्युक्तं 
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यमिति दिक्क। 
अन्ये त्वेकाथीमाववन्चादपृथगुषस्थितेदेसौ नोह 

इयविषेयमावेनान्वयः, परथगुवस्थितस्तथान्वये तन्त्र. 
त्वात् । अविशृष्टविघेयांकदोषनिरूपणावसरे यन्रोह- 
डय विधययोः पदाभ्यां पृथगुवस्थितिस्तन्न बधान्वयः | 
नच समासे पदात् प्रथगुपस्थिनिः, अपृथगुपस्थितोचन 
तथा व्युत्पत्तिरिति कात्यप्रदीपाद्युक्तेः। अत एव चतुर्थी 
चारिषीति सुन्रविहितचतुथ्यान समासः आक्लीर्वि 
षये हि उदेद्यविधय मावो गम्यत, समासि तदवगमा- 
भावादिति हरद्त्तादयः । अयमेवेकप्रसरतामङ्खो ना- 
म यद्धिशि्टेकोपस्थितिजनकत्वरूपसामथ्य मङ्खः । उ- 
दुकयविधेयमावेनान्वये पृथगुपस्थितेस्नन्चत्वेन तथाङ- 
न्वये तद्भङ्गदिति । 

।* ^ 

[0 

रीत्या युक्तियुकूमिति दिगिति। 
परादिंमतमाहान्येत्विति । अत्र माप्यादिमानामावादाहाविभू- 

छटेति । तत्रेति तन्नेवो्दडवविधयमावेनान्वय इत्यथैः! नच नहि । पद्ा- 
दिति जानावकचचने । परकाडोऽपि नेवमित्याह् काव्यप्रदीपेति ! अन्न 
स्वीयसंमतिमप्याहात एवति । हितादिय गे ज्ञापकाच्चतुर्थीति भाष्यो 
पपादकोऽय तदुश्रथः। हि यतः। वादिति उदेश्यविधेयभवित्यशः। 

तन्त्रान्तरसमतमयीदामेत्याहायमेवेति वषर्कतैः प्रथमभक्ष 
इत्याद्। तथान्वया मीमांसकेरु्त इत्यथैः । तदर्थमाह यदिति । नख 
पव सल कुता नातआहोदेदेयेति । तदिति तद्ूपसमर्थ्वेत्वर्थः । इतीः 
व्यस्याह्ुरितिशेषः । कचित्तथाधार पव । नन्विदःऽयभिचरितकि केव 
तक्र तचथान्वयापच्च रतञहाकचादेदयति । उप बधः समीपोख्वारणं 
तदिति थद्रादीत्यथः | नयु नायं नियमः अस्थत्रापि तच्चचपनीलरत 
आहैकाथीति मनेन व्यतिरेकन्यभि चार उक्तः! अन्वयग्याभेचारमाहा- 
भ्यासति। नु तथा व्युत्पन्नस्य तथा बो दुर्वार इति तस्यावार- 

१७४ 
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कि तन्न ; माष्यकृतानुक्तत्वात् । किचोदेश्चयत्वाविषे- 
यत्वे यच्छउ्दतच्छब्दौपवन्धव्यञ्चे. वृत्तौ ऋष्डत्वादिव- 
तदन्वयासभकान्न तथान्वथः | एकार्थीभावाभाचनपि 
घटमिन्धादौ तथान्वथाभावेन, अभ्यासलोपञ्चलयादौ- 
समासेपि तथास्वयेन च तस्थ तत्करुतत्वायावास्च। 
लथान्वयाभिप्राप्रेण समभासप्रयोगेऽपि प्राप्त्शाप्रास 
त्वादिपयालोचनोत्तरं लोहितोष्णीषा इत्यादौ तथां 
बोधो मवत्येवेत्ि नासाघुतेत्याक्चयेनायं भाष्ये नाक्तः। 

कर, ऋ 

विशषण विशष्यखंति सत्रे उभमयावेरेषणत्वाहु 
अथाश्च विकाद्यत्वादुपसजनाप्रसिद्धिरिति बार्सिके 
उभयक्बुहदच्व 1चद्षणत्वस्थ वघधताप्रताोतञ्य | ओ- 
तएव प्रकाचाक्रृतदशसमास्शक्यानि च्युतसस्कृति- 
दाष नदाहतानं कन्त्ववख्ुछावधयश एंव | ठव 
च एथरुपस्थतयास्तथान्वय इत्युत्सगेस्य त्थागन स 
हदय्हद्यस्य चद्ुख्य तस्य दूषकताकाजम् | प्रदौपेऽपि 
तेच तथान्वय हत्यस्य उत्सगणाति हाष्ः। 

आरीर्दिषयचतुथ्वांद्यन्ते तु न समासः । विप्राय 

णीवत्वेपि तत्राल्ताघुत्वं चरत्तवाच्य मिति अयमपि अगवता वक्तथ्वं 
घबेत्यत अ।ह त थान्वयेति समस्तान्वयेस्यर्थः] 

एव सू्रईर्लसमत मनाष्यक्मत च क[ततर्कद्कत्समातमष्याह 

विरदोषणमिति | काव्यगप्रदीपमुलस्ेमतमपीदयेवेत्याहात पेवेति ¦ नथा 
बोधे समासस्यासाुस्वाभावादेदेत्यथः । देदद्ाति तथान्वयेन बोध 
जनकेत्यथः । नन्वसाधरुत्वाभाव कतस्य दूषकस्वबीजमत्त आह पव. 
श्वेति । तत्र चथान्वयेचेस्यर्थः । तस्याव्यनियतत्वादादहोत्सर्गेति ! न- 
न्वेद प्रदीषासमतरेवात अह प्रदीपेति 

न्वेद हर व् तमाज्नासागल्यपयंबसने ई्टापत्ताकपि त दुक्तदोषकाः 
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भद्र भुयादित्पादों िप्रमद्राथे पोरुभ्योरपि तिङन्त. 

थान्वयेन परस्परमसातथ्वाोत् । चतुर्थी चारिषीत्यस्य 
नचाक्ावकयथान्वय्यथकात् तद्राचकमद्रादियोने च 
तुधाषष्यात्रित्यथाद् । मद्रकनृक विप्रसवन्ध्याचद्चस 
विषयो भवनमित्यादिक्रमण बाधः राजङ्कलश्मंभ्र 
यादिति तु साध्वत्र । 

किच समासादावपि तथा व्युत्पन्नस्य तद्धोधो दु- 
वोरः। नचामाधुत्वम् । नाप्यायनुक्तेः। विश्िषटोपस्थि- 
तावपि विदोषणादं ध्रकारनादिख्लीकारवदुदेदयनादि- 
स्वीकारे बाधकामावादध्िकमये वक्ष्मामः | अतएव- 
केधिदुदेदयत्वादि प्रक्रारत्वादिरूपनेवाक्तमन्येस्तु त- 
समानाधिकरणम् । 

रिच अन्वादशस्य किंचित्काग्रं विधातुसुपात्तस्य 
कायान्तरविधानाय पुनरूपाद्नरूपस्य समासे त्वदुक्त- 

कन 

ग्ण कथमलतयाहाररत । जाददना षष्ठा तायान्वाताक्रयाा भत्यथभन 

चु कथमिदं चचतो कच्चमत आह चतुर्था नि) चो वाक्यारंकरे । यार्त 
क्रिया रूपेत्यर्थः ¡ कात्पतिपदिकात् । आदि प्रकारार्थः सौत्रक्रमेणाह् 
चतुर्थीषष्ठधाविति । उक्त सूत्राथेफरमाह यजेति । राजङकरुस्य संबो - 
धनविभक््यनस्याध्याहते जानीहीच्यत्र अआशुक्तरीत्याऽन्वयो न 
भरयादिस्यत्रच एव न तवद्धारा ज्ुममित्यच्रति नतसप्रा्रारिते माचः। 

तच्रदोषांवरमाह किचत्ति । ननु इतो वि्चिष्टापस्थितौ कथमु 
हइयस्वाद्विश्रतीतिरतथह विद्िष्टोयेति । ननु तदपि कथं विसेधादत- 
वाहाशिक्रमिति { सवि प्रक्ररणे इत्यथः! अततपएवत्तद्रत्तत्स्वीक्ारामानब्न- 
मिन्नरूपेण प्रतीनेराहान्येरिति। दीक्षितादिमतेन दोषांतरम् किचेति- 
अज्ञानेन शक्छोपपत्तावप्याहपरेति । धानापित्युभवपरस्येतिपाटः। ग- 
इरिस्यखुचिबीञज तु न तन्न तात्रा विधानपिष्ट कितु बोधनमात्रमित्य- 
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रील्था समबामावेन एतच्द्ितक् इत्यादौ रनाथादे- 
छा हाङ्पा, अप्रयुक्तत्वेन तत्छमाघानपरस्य दितीयारौ- 
स्लेन इति सच्रस्थमाष्यस्य चा सङ्गतिरित्याहूः । 

यत्तु निष्केद्ास्विः गोरथो घृतघट गुडधानाः के- 
चूडः स्वणांलङकारो विद्याः सक्चपर्णो गौरखर इ- 

त्थादिषु कान्तथुक्तपूणमिश्चसयवातविकारसुचखप्रलय- 
धलापवीाप्साजात्िविङवाद्यभिधानमेशाधीभावकृत- 
भित्युक्तम् । 

तन्न । माष्यानुक्तत्वात् । निरादिषपूर्वपदानां क्रा. 
न्ताद्यथेशुत्तितयोक्ताथीना मिति न्यायेन तदप्रथोगसि- 
दश्च । गौरशराद्थ सशुदायस्य जातिविशेषे रटिस्वी- 
कारण नदोषः पङ्जादिवतर । पकोपस्थिनिजनक- 
त्वरूपकाथनावङ्तत्वस्य कान्तादिलोदे सभवा 
मावा । 

अतएव सख्ययाव्ययाते सुञ्रे समासनायिहि 
तः सुज इति कृत्वा समासे सजन भविष्यति । कषि- 
चभोऽस्ुजथ इति समास उच्यत, न खल्दु सजथ इ 
स्यु च्यतत; गम्यत तुं सजथ इतं च्रष्य उक्तम् । तन्न 

४, 

म्यत्न स्पष्टमिति नायदोष इतीतिबोध्यं 
दीश्षितभूषणरूदाच्यु क्ति खंडयति यस्विनि | यथाक्रभमादक9- 

स्यादि । प्राम्बदाह निरादीति । नन्वेवमपि चरमे दोष पवा आश 
गोरोति स्त्वं । इदंच तत्लमवमभ्युपेत्थ । वस्तुतः सखदकषनेत्वाह् 
पकापाते । अतपव निरदिस्तहुचित्वादेव । दविदक्ता इस्याद्ावाह स- 
भासेनेवि सुज्ञ समास इतीर्यथेः। 
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तभासनध्यस्य समासचयटकपूच पदनेत्यथः । पूवपद्स्य 
त द् थत्त्रयातक्ञच समास इति समासेनोक्त इत्यु 
1 कः ! यातक विषयेऽपि उक्ताधानामाति न्थाथोऽस्त्ये- 
व । अतिप्रसङ्गस्त्बनित्यत्वाल्परिहरणीयः । द्रष्टुं गत- 
व्च: कुष्ण, एता युरूक्ुर मच इत्यादा न सभासः 
कष्णश्रितयोः परस्परमसंबन्धनाकाङक्षामूरकेकार्थो- 
अवस्यासंमवात्) 

विशि्टशक्तिस्वीकारादेव समासस्या्थैवत्वात्पा- 
तिपदिकस्वस्छिदधिः अतएव वृत्तौ विदिष्ध वार्थो. 
दाजपुरुषपद्ाभ्याममिघीयते इति कैयटः । भाष्य चेक्षा- 
थी मावपक्े सखाय समथेमिति समर्धपदभ्युत्पत्ति 
स्ता । विश्िवुद्ध प्रतिच विरषणविषयकस्यव हेतु 
स्वामिति न विशिच्वुडौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वे 
व्यथिचारः। अतएव चटषदाद् धटत्वाविचिष्छज्ञानो- 
पपिः | 

काथानामितिन्यायस्य वाचनिकविषयत्वाद्धाष्यासगातिरेवातादह चो- 
चकेति । नन्वेव व्यतिद्ुनत इत्यादि न स्यादत हानीति । परेष्यपेभा- 
पञ्चसाध्यत्वेनारूफर सिद्धातिऽपि निष्पत्य मित्याह द्रष्टुमिति । भ्रा- 
गुक्तरीत्येवाहाकरश्िति ! अथ विशि्टदाकतेः फकरमाह विदिष्टेलि 1 

यन्तु राजवुरुषपद्ास्या प्रव्येकञुभयोपास्थतिरिस्ययमेवेकार्थामा- 
ख दइति। तन्न ब्ोधाब्ुत्यापसेरनुमव विरोधा । तद् तसुष्ठनयश्ाहातच््- 
चेति उक्ताश्च देवेत्यथैः। अन्यथातदसंगतिः स्पहेव । याष्यसखंमतम- 
पीदमित्याह भाष्येचेति । पक्षान्तरेऽन्यभ्युत्पत्तेः खत्वाद्टिकार्थीति । 
ननु विष्धिष्टबुड प्रति विशेषणज्ञानस्य हेतुर्वादिना पृथगुपर्िथसि- 
विरिष्टबुखतुपप्तिरत आह विशिष्टेति 1 इदमन्यत्र तदाप्याकहयक- 
मिव्याह्ात पवेति वां भ्रति तस्थ हेतुत्वस्वीकारादेवेत्यर्थै; । 
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यत्त॒ न विशे शाक्तिः, कित्ववययवकाक्तिज्ञानस- 
क्रतादरुष्तिरूवपद्श्रवणरूपादुकाोधकाद्राजसंबन्पी पुर् 
षः, चि्णां गवामयमित्याद् विग्रहवाक्य) ऽचु भूतस्य 
चिशिष्टाथस्य स्मरणमयनेवकाधामावा नामातो नोच्छ- 
दोषाः। अतएव मष्पादृस्तषामेव विग्रहत्वं स्वीङ्घ- 
तम् । स्वावयवच्रात्तिज्ञानसदहकारेणा्थोंपस्थापकत्वस्था- 
प्यथवत्त्रच्रे यहणात्समासस्य प्रानिपदिकत्वम् । 

यद्वा वाक्यवत्समासेऽपि प्रथगुपस्थितयारेत्रं पर. 
स्परान्वयः । अयन्तु विकषः-च्रुत्तिचष्कपदो पस्थि- 
तथोः; प्रथमं परस्परमवेकशूपणान्वयो बत्तिस्वमाका- 
दले न तत्र विङाषणान्वयादिकं) वाक्येतु धदव वि. 
छचष्ये राज्ञो ऽन्वयस्लदैव राज्ञि ऋडत्वान्वयः, तद्! स्थेक- 
दे्वात्वज्ञानाप्नावात् । एकख्येगत्युक्तनोददय कविघेय माः 
नान्वयः | 

यद्वा विशिष्टलक्षणया वृत्तो विरिष्टोपाक्त्तिरि. 

भीमां सकेकदेशिमतं खण्डयति यत्त्विति । नन॒ राज्ञः पुरुष इत्या- 
दिषाक्यतोन समाखाल्ञायामःनस्खछुतिसमानाकारनुभवोऽत आह रा- 
जेस्ते। अत्यतखमानाथेतया पतेषामेव विश्रहत्वामोकासदिति भावः] 
नाक्तदोष्रा इति उदेश्यविधेयसमावेनान्वयविध्ेवाः । समासस्यार्भव- 
त्वासावत्पातिपदिकत्वं न स्यादतञाह स्त्रावथचेति । स्व च्त्तिः। 
अपिना स्वच्चस्यार्थोपस्थापकत्वप्ररिश्रहः । 

पतदोषामाञादेव वृत्रेतो ठष्रूमूतं पक्षमाह यद्वेति । भन्तं 
भ्रागुक्तदोषापत्तिरेवातओाहाय तिति १ एतेन ऋद्धस्वादिनियाखः । 
तत्र ब्लाज्ंतसनुपरमादाइ उनत्तीति 

इत्र रघुभूनं परश्च्राह यद्धेति पूर्वप्रदोष्ठरपदशक्ष्ेति भतस्व 
भूषणादौ सबिद्राद् निरस्तत्परेनायुक्छत्वादाह त्रिशिषटत्वेति 
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[ये षछतत्पुरुषलक्षणाथाः सव न्धिरूपाधिकाषेषय- 
त्वेन षष्ठीत्तत्पुरुषात्कभमधारधस्य घत्वम् बोध्यमिति } 

तन्न ¦ आद्य तादृकवियहवाक्यमजानतां पविद्धि- 
षटोप स्थितेः काक्ति विनोपपाद्यितुमदकयत्वात् । द्वि 
तीये चत्तिषदन्ताहशबोधकारणमिति ज्ञानस्य तद्धोध. 
धक्रारणत्वकल्पनापल्ल हा क्तिकल्पनाया टघ्त्वात । बो. 
धकारणत्वस्य सम्बन्धं विनालुप्पत्या दाक्तिसिद्धेय 

[व 

केचेव समामनादीनां बृ्तित्वानिद्धिः च्रत्याश्रय 
व तेषां घ्र ्तत्वव्यवहारात । तृतीये बोाध्यज्ञानं विना 
य सम्बन्घरूपलश्चणाया अज्ञानेन तया विश्लिप्ध- 

स्थितेवक्तुभनौ चिलयात | 
किच पड्जपद्ादेरपि पद्यत्वविशिषे लक्षणाया 

एवापत्तो रूटिदाकत्युच्छरेदः । बाघादिपत्तिसधानं वि- 
नापि योधात्तत्र चाक्तिसिद्धिश्ल्पक्रनऽपि समम् । 

< 

नन्वेव बष्ठीतत्पुखवात्कमेघार्यस्य छघ्युत्वानापत्तिरत आह षष्ठी- 
ति। ताद्शछेति राजसव्धी पुरुष इत्यादीत्यथेः । वििष्ठोपेति च्रुन्तितो 
जायमानेत्यादिः । चत्तिपद मिति तद्पपद् । पथमं मिथ पवैकरूपेण 
सयो रन्वयबोधेत्यथः । अन्यथा वैलक्षण्यं न स्यादतः स्सिद्धांतमते 
नाह बोधेति । 

अयथावः यथा प्रयोज्य प्रयोजकचद्धऽयवहारेण तत्पदज्ञन्यं प~ 
यल्थबो घऽ्न मयास्तबद्धस्य वो घकारणस्वाुपपस्या तत्पदद्च्ि तद्र 
कल्पयति ब'लस्तथा च्रत्तिपदेपि तादराबाधकारणत्वं त्वदभिमतं 
संच धं विनाऽजुषपन्न कचिखदतिरिक्त कल्पयेदेवान्यथा तच पदभ्य- 
त्िरिक्ता शक्तिनेसिच्यत् , च।क्थे चसंसगीश क्षणा नसिष्यदिति । 
षव विरिष्राक्त्यनर्गीकारे गभीरायांनद्यापित्याद्यचुसेधन द्िद्धां 
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किंच कमधारये काक्यान्यवाधामावेन लक्षणा 
न युक्ता । चक्यसंबन्ध्यक्ाक्याथयोधो हि सवेन्न लः 
चाथ इद्यते । विश्चोष्यावेश्येषणयावस्तथेति चेद्ाक्येऽपि 
त्रटोपेन तच्चा प्येकोषपस्थित्यापत्तेः) रवंच प्रथममक्ष 
इत्यादौ स्वदसंमतस्यादेहयविधयमवेनान्वयस्यापत्ति- 

त्यल्लम् | 

इदं घृते वि्ाष्टराक्तिमत्वं लोकसिडमेव। शाखेऽ- 
थविधानाभावात् | अचतुरेल्यादावद्शनान् । ब्क्षा- 
दीनामयाचिधानाच | चार्थे इत्यादि तु चां घृत्ति- 
भनुद्य दन्दसंज्ञामाच्रविधायकमन्यथानेकं सुबन्तं चार्थे 
वतेते तच दन्द संज्ञकमिति वाक्यमेदापत्तेः । किच 
स्व समानाथकवाक्यानिधृन्तये विमषाधिकारस्यापूर्व- 

स्य करणे गौरवम् । मम तु एकार्थीभावे समासो, व्य 
पत्ताधां वाक्यमिति शादखक्रुत्कल्पितसिद्धार्थानुबा- 
द् एव खः। 

इयञ्चेकरार्थामावोपवादेका तरिचिषटलष्किः समर्था. 

तरीव्या आहवोध्येति ! आदिनायोगादि । स्यादिस्िद्धतिनाहरकिचश्च- 
मति । तन्न टश्चणायास्तस्यापी ष्त्वादहिकोपेति। त्यापत्तेःत्यापात्तिरिति- 
पाठः । अन्रष्टापन्तावहिवचेतति समासे इति हषः । अन्यथा तत्र वा- 
क्येऽपि स्यादितिभावः" पूवपदस्यात्तरपदे वा ठक्चषणेत्यादि सविस्तरं 
भूषणेखंडितं तत एव बोध्यं तदाहेत्यकूमिति 

नन्विदं इ सर्विशष्टाथेत्वं लोाकञ्यवहारसिद्धमुतकशास्नैकगम्य- 

मतमाहेदमितिलोाकस्तद्यवदह्ारः । नन्वेवमपि चाथ इत्यादौ कचित्त 
दस्व्येवात आदह चार्थ इति । माधरपदेनाथैवि धानव्यवच्छेद्ः । अन्यथा 
अथैस्यापि विधाने । अस्यान्यसिद्धांतत्वादाहशाख्जङूदिति । पक्तेन 
वृर्यन्त्थोः स्वभादखिद्ध स्वस्यापि निरासः दुचितः। विहाषयादेथं- 
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भितः पादविधिरित्याद्यथक.समः पद् विधि!रेतिशा- 
न्रवाद् अलखाकिक विय्रहेऽप्ारोप्यन | अनपव नच्च 
खमामसंज्ञायामथंवत्वनिवन्धनप्रातिपहदिकत्वे [ह - 
क्तत्टरकासद्धः । षछठात्यादिचाखवबल्न मदोपस्थि 
निवन्धनषष्य्यादिनिवाद्ाय पृयगयथत्वमप्धारेप्यने। 
उभयारपि काल्पनिकत्वन विराधाभावः चाल्ननामा- 
ण्यात् । 

नन्वका्धामावनिवाटकरिपिटराक्तिवादे बहू 
न'हेस्नपुरुषाऽन्नरङ्ग इत्या दिठ्यवहागोच्छदः। वहि भून 
पदाथविषयङ्वोधजनकन्वं हि बहुश्रीदौ बाग 
त्वम् । नच प्च नद्रस्नि जन्यपद्र्यऽपि प्रद्य्टानि- 
रिक्तिषिशिद्टशक्यत्वसंसच्वनं स्वपद्ाधत्वस्भेव सत्वा- 
दिति चेन्न । 

स्वघटकपद्चटिनवाक्यदटष्टाथमाच्रकिषथ कलत्पु- 
सर्षायदाक्तिग्रहापक्षया वहुत्रीहिसंज्ञकपद्समदाःयीोय- 
काक्तिग्रहस्य स्वघटकपद्घाटिलवाक्यद्टाथ{{तिरिक्ता- 

के गकेव 

४ ९1 

छ 4) आदिनामाष्योक्ताथातरम्। नच अलौकिके) दकृम्रदण नसोप 
शरै वशश्ुगकूक्षण नत्वेव पष्ठास्याद्ददासखस्य निःवेपयना स्यादत अह 

7४ विरोघापत्तिरन आभयोस्पाति । नचनदहि। 
कन १५. {दष चेद् नद्एमेश्चात सूते भाष्ये तच्हि उारयाचति- 

2५४4" समस्यमानपद्ाभ्यामुक्ते पूवेषदाथंतति पूव 
प थत्रययीमावः म्र्ने(नीद्याराक्य समासेन 

विदिष्टेन ख उः> नौ धृ दोत्तरपदाभ्यामन्यथा चिनग्वादावप्य 
्यपदाथेप्रघानतता नें ४ 1. ८ तदाभिधानत् ! यदे तु स 

मुद्ायरूपान्यपदाथेत्वन सरथ धना तर प्रस्तऽपील्युक्त । 
१०५ 
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यै विषथकत्वेन बदहिरङ्गत्वाश्चतः । एवमेव बष्ीततप्पुर् 
वात्कमधारथस्व लत्वं योध्यं कमेधारथसंज्ञकपदस- 
खदाथजद्ाकिथ्रदापच्तया धटठीतत्पुरुषसनज्ञकतन्लन्थ 

एवच (सिवादस्थपलयादिशब्दानां षषासमासक- 
मधारथवद््ीद्टिशभिनाचाथत्वेन क तात्पयेष्िति सं 

देह चान्िरहदताघवानुरोघाच्छमधारयार्थं तात्पयं क- 
ल्प्थते संस्वति सानानापिकरप्ये वैयधिकरण्य- 
स्यास्पाय्पस्वात् | 

तद्क्त जाभेनिना सस्थपतिनिषाद्ः स्यातं छन्द 

साघथ्यात इरतायच्बाद् स्यपात्नाब्द् स्यान्तरङ्त्वमान- 

कांति वदहिभूतान्यपदार्थेत्य्थः । इदमपि तत्रैव भाष्ये उक्त 
यद्चप्यन्न चिन्रस्वादाषेताभ्यां पद्भ्यमेषोऽथे उच्यते अन्यपद्ा- 
थ(पि ठु गस्यने इति विभ्रहवाक्ये समास घटकपद्ात्तिरिक्तपदेन प्र. 
सीयमानस्येह विष्िष्ठेन प्रतीयमानतया तस्यान्यपदार्थ्ाधन्यमिदि 
तद्भावः । प्लमवेव्यस्याथमादह कर्मेति तदिति पदससुदवेत्यर्थ. । 
घष्टथायेति त्वाचकेत्यादि - । 

परसमतमपीत्थमेवापयन्नमित्यादेवं चेति तथा खाघवमौरवार्भ्य 
तद्यवद्मसेपद्ने इव्यथः । प्वनिपातभरकरणानित्यत्वादाह षष्ठीसमः 
सखेति । नानेति निषादसंचधिस्थपदिचिषाद्स्वामिकपुरूषांतरनूपे 
यदिः नानाथता्पयाद्धिद्ेषावगत्तिरितिन्यायादाहकोति मादि. 

ना पद्एथायस्थितिः । इददमेवाप्रत्य- 
पयवस्यछान्दबोधाविदुरप्राकुस्चणस्थिते । 
चाक्तिश्रहऽतरंगत्ववबहिरङ्गल्वचितनम् 
दति वेयाकरणमतोन्मञने दीक्षिताः 

आद्यनेसस हत्व वरमप्याह् संयवनीति स्थपताविति तद्विषयक 
दीघापस्थितत्यिथेः ¦ अतयव शद्धसामर्स्यपदेन ताहराततशक्ति- 
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दाक्तेः षष्ठीतत्पुरुषे तु पृबेपदश्य लक्षणेतिन तस्य 

ग्रहण जघन्पत्वाद्नि शवरस्वामिदन व्याख्यानं 
प्रीद्येव। वक्ष्यमाणे नाष्यसमते व्यपेक्लावाद् तज्ामि 
लनचणामाचाचेनि दिक 

नलु स्य पतिद्छब्द्ः स्वामिश्रष्ठान्यतर प्य इति- 

ग्रहण देवैवदथकः सापि । यन्यथः तस्योक्ाथौ्यमीकरारे ! यन्तु षष्ठी. 
तत्पुरुषाशयेनोक्तं तदुपखक्षण मास्तागत आह वश्येति 1 किद्धातिऽख- 
स्भवादेवाह व्यपेश्चेति। असखभवाच्चेति च्डेदः पवंच तदधिक्रणोच्छे- 
द्ापत्तिः । 

पतेन कमेघ्ार्ये याचंनः श्रुतपदाधास्तावतां वाक््यायंऽन्वय 
इति तस्य भाव्यं वह्ुदीदहिततदुरुपयोसत्वेकस्ये बेतति ततस्तयोः 
षष्ठी तत्पुरुषात् वडुवीदहां दखोरिति बहुव्री हिदौवल्यमिच्यपि तदु- 
तमपास्तं । बड्वीहो राक्तिपक्चे बहवीहौ श्वुतिद्धत्तता क्मेधारयतन्पु 
ख्ययोर्वाक्यच्त्ततेति श्ुतिखिगाधिकरणन्यायिन वहुयीहरेवापत्तस्तद् 
धिकरलःच्छेदावारणात् 

नच वहुवीदहावपि विनियोजकं चाक्यमेवेनिं न तत्रतन्न्यायप्रचत्ति- 
रिति चाच्यं श्ुिन विनियोजिका किस्वभिधात्री अत्व रथकाराधि- 
करणयोगावरूढेः ग्र॑व्रव्यं सिद्धांतितमिति वाक्यार्ते प्रास्य य- 
खर) प्रह् त्वादि बीजं कन्व्यायेन कर्मधारयेऽपि शक्ते प्राग्ब्यवस्था 
पनात् । योरपि श्चुतित्वेश विसोेश्ाधिक्ररणन्यायस्वाप्रचचत्तेस्तद्ा- 
देति दिगिति 
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नस्य गुणज्व्दत्वाान्निवादस्य जा तिद्ाव्द्ह्वात्कमेधारयै 
स्थपतेः पूर्वनिपाताप्तिः ¦ पिच स्थपत्य्थेस्य सच- 
न्धिनि नित्यस काङ्कुल्वात्षरछीसमास एव न्धाय्धो 
नरपलत्थादिद्विवेतिचन्च। 

'लिङ्दकनाचे"ति जैमिनिष्घतरेख देत्वन्धरोकतेरदो- 
षात् । लिङद्धच दरयते कूटं च दक्षिणेति | कूटं हि 
निवादानामेव स्वामिति दावरस्वासिनः। एवच राज. 
दन्वादित्वात्कभघारमये स्थपतः परनिपातः | संवन्ध्या- 
काट निन्तिरप्थधेतो निषादानामेव तत्वलामादुप- 
पञ्चा । लिङ्ख चानेक्राथस्य चान्द्स्याथेनियामकं दृष्टम् । 
तस्सादनेकाथं निषादयस्थपतिहाव्द्स्याथनियामकं दी- 
प्रोपखितिजनकचन्िकत्वं लिङ्क चेत्पेव सुचतात्पर्थ 
क्तु युक्तम् । 

द पदस्यचेनि पाडः । जातिगुणयोगे गुणवाचकस्येव पूवनिपातः 
नियमादाहक्मैति । खमिति पृवेत एचास्वरसादित्यादिः। क्रूर हीति 
यतृस्तेषामेगोपक्ारकं ना्याणामतस्तेयामेव तत्स्वमित्यथेः | 

मायानिश्ख्यतेघु दैतवाम्रन याचि ; 
आयोधने हेरे सीरांगे क्ुटमखियाम् ॥ 

हत्यमरादिः । एवच तद् शनन तदसभकवेच । अग्ने व्यु 

नन्वेवं कथमाकश्लाशांति रतथाह सखवेयीति । तस्व शक्र 
काचिन्तयैवपाठः । नाच्रक्ल्कस्पनेत्याह सिग बे, क्षी 
तस्य परिगणनात् तदधिकरण्सिद्धां वमुपसदनि ;#, द क्चि। पवेन 
स्वाम्याद्ुक्ेनियासः। उच्समत इत्युक्त फल, 

तमपीत्यादहात प्वेति लिगस्य तन्नियासर 
घवादिविचारे मीमांसकानां कथि 6 
इति वोध्यं । तद्ाहेत्य्टमिति । 

(£ ¦ एवच तच दटा- 

नेयो च वास्तव 
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केच ष्टठीनत्पुस्वेऽपि देदवयस्योत्सर्गनो निष. 
पक्रसजातीयनिष्टस्वव लामन कमधारयादाविक्ेषः। 
अतएव नरपातिसखुरपत्यादिशच्दता नरसुरयोरवेहव- 
रत्वन प्रनीनिः। अदकपानिगजपल्यादुरं स्वगन्मा लात्प- 
योलुपवत्या चोट्सगस्य व्याग | अनपव दकरथ्गमव- 

त्पादद्ह्राधिकरणे बह्मरोक्रराच्दे कमेध्ारयसभासः 
सचाः प्रजा अहरहगच्छन्त्य पनं ब्रह्मलोकं न रिन्दन्ती- 
तिटिङ्न सखाधेत इत्यलस्र | 

तच्च स्वामाविकत्वपक्षे आ्राचियादिवदखखण्डा नि- 
रवयवा नित्याः चाब्दास्तदृन्वाख्यानाय कटिपते रे- 
सखागचयस्थानीय दाख्प्रघ्रत्तिः । नदुक्छम् । 

अवुध प्रत्युपाचाख एचेचिक्राः प्रलिप्ते) 
दाञ्दान्तरत्वादत्यन्तं मेदो वाक्वसमासयोः ॥ 
इनि । अनएव गोरथादौ युक्ताद्ीनां छोषाविधा- 

नम् । गवां रथ इत्येव वाक्यस्य कल्पनेनि | कियाभ- 

जहत्स्वाथेत्वाटदिकं सखंडपश्चे नाखं इगश्चे । अनपव बाध्ये एका्थीं 
भावस"पथ्य्रुकन्वा तस्य फरानि चा क!राव्दरथासिधान स्वामावि 
करेय » रा!स्रगस्यमित्यादिं वावचनानथक्यमिस्यतेन रथेन 
फ वे6 ८: पक्रार्थी सावस्तामस्यं व्युत्पादेतं नतु त जदत्स्वार्थं 

नामथर५ 41 १ । 1 । ¬ 
| 31 # | < 

| &, 
=) & ,‹ ५। 1 0 2 = 4 १ 4“ 4 (~ 

तएव उपायवेचिध > 
ईड कयमाते । हथ ४, {श्रधति दुश््ादपरद् चथा विदि णव 

च्य वास्थतमित्यथंः) वस्र ५सत्वादाह कर्प्यत स्वभावाति । वच 
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न्तरेणानन्वथात्तत्र तदवगरिः। गोयुक्त रथहति लौ. 
किक तु समासस्य पयायरूपम् । तथा-- 

पद् यथेव बृल्लादि तिशिद्धेऽथं उवच 
नीरोत्पलायपि पद् नागाभ्यां वत्ते तथेति | 
भागाभ्यां कल्विताभ्वाम् । सादद्यम्रटकस्त् बा 

कंयस्यैरच्रत्यानालमेदथरतो वालानान्तन्सू 
थीभावव्यवदहारो ऽत्र पच्च कास्तवः | खण्डास्तु नात्र 
पक्षे पदानां पूथगयेत्वस्वमावत्वेन स्वमावभङ्ाप- 
तते; । तथ(- 

रूढ्यरूडि विभागोरि किते प्रति पत्ते । इति । 
दाशखक्रादधेर वुधानाभितिशेषः । पङ्जादिषपदं यो. 

गरूढं सप्रपणांदिपद्ं खूं राजपुरुषादि योगिकमित्या 
द्रापे काल्पनिकः प्रातेपादनापाय एषेति तदथः 
तत्र वावया्थीनुगमाद्राजपुदषादि यौगिकः सलश्षपणी- 
दो कचिदर्थालुगमेऽपि रीणपर्णे तद्मावादूटहिरेव पङ्क 
जादौ वाक्याधानुगम्मदथोन्तरानदुगमान्न योगसरूटि 
५ [ (मे रिति दिम्। 

परेतु वाक्त्यादरूत्तिः हाख्रनिष्पाद्या । अ्थानेधा- 

रिछाथाभिधानस्वभावेत्यथः। हयेतरमाह रूढ्यरूढीति । स्प्कांक्च्वा- 
दुह् चद्व अन्वाख्याना चरचर तत्तदुपपादयद्वि जयाणां मध्ये 

इत्यथ. ¡ कश्लिद्वण । प्व च तत्र चयायक्रादानुद्वयवादयथविचा 

र((भानत्द्या चतम्रूलकत्वान्नस्कठकत्वाच्चायुक्त पवाते बाध्य त 

दहातषद गेति) 
अथ भावष्याक्तद्ध्त(यमत माह परत्वित्यादेना आहुरिदययतेन॥ 

यद्यपि सखंडानित्या इति पक्षेऽजहरस्वा्थतेवा्थंत्यागे मानाभावः. 
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नमपि चान््रदुनमव | पचचाव्ः सदन 
मान च दन्द्रसज्ञकसित्वन्याद् चटकपद्ानासेव चार्म | 
तेरक्ताःथन्वाचकाराध्रयागः सड इनि नैकार्थानाव- 
स्य पनं सः । 

नच तन्न्ने जच्दृवद्थाऽपि चा[न्त्रावीनः लाच््रका- 
यनया दाब्दानां टाकनाऽथज्ञानासयव इति वृत्तिम- 
नसुदायत्वं बृत्तित्वभित्यस्य वक्तमदाक्यलया कि 

वरत्तिखच्त णिनि वाच्यम् । परायानिधानंव्रत्तिरित्य- 
स्य भाष्य एवाक्तत्वान् । परस्य राव्दस्यापसजनाश- 
कस्य यच्च चछाब्द्ान्तरण प्रधाना्थैकपदेन अ्राभिधानं 
विकाघणत्वेन ग्रहण सा ब्रनरिनि तदर्थः, 

यद्वा | पराधस्य प्रघानाथस्याप्रधानपरैयच स्वाप 
वेद्येष्यत्वन ग्रहणं सा चत्तिरित्पर्थः। राजगुखय इत्य- 
च पुरुषपदेन वाक्यावस्थायामनास्कन्नो राजार्थो राज- 
पदेन वा पुर्षाथ आास्कन्यन, नन्मंवलिनः स्वार्थ 
उपस्थाप्यत इति याचन् । एनावतेचेका्थीमाव इति 
ख्दहर्ः | 

क त्फदाभावाच्च तथापि तत्रापि इत्तिवत्तनवाठिरना मनमाह् वाक्यादिति 
ते एव मन्यमाना इनि यावः । नासूचस्युक्त्यान्यच्राकरणस्याद्पत्वेन 
प्रामाणिकच्वे दाच्यमेद्ापत्तिस्टियिति न प्रागुक्तः स दोप इत्याश्यये- 
नाहार्थति एवेन स्दाभाद्धेकस्वव्यचच्छद्ः; । 

एवं चकारयोग इत्यादि दि गित्यतध्रःशृक्तश्चथासगतिमाह पव- 
चेति तयोः शाखगम्यत्वेचेत्यथैः। ख इति अत एव तन्न कैयर हन्युः 
त्तं सस्वभृतःवादि धिद्ेषस्तु वत्छत एवेति मावः । तन्मते चत्तिवत्तेन. 
वादिमवे । घीनईति श खेति पाडः । हतव्यस्य नित्यवादिनिच्यमान. 
स्य चुत्तिटश्चणस्य । भाष्योपग्रञ्नमेदाह किमिति। विश्ेपणति भथधस्ये- 
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बहुव्रीहावपि प्रधानं पदं सस्ुदाथ एव घटके प. 
दे चाप्रधाने तच्र प्रधानपदेनावयवाचोस्कन्द्नेतैव स्वा- 
बोधनम् । अवययैवां तद्यीस्कन्दनेन । ससुदायस्य 
प्राधान्ये चावयवाप्रतिपाद्यप्रधानभ्रूनान्यपदा्थबोध- 
कत्वात् | 
दन्देऽपि व्रधानपदखसुदायोपस्थाप्यसादिलयस्सावयवा- 

थीस्कन्दनेन बोधः, अवयवाभ्पां वा तदर्थास्कंदनेन 
घोधघः। समाहरेतरेतरयारुमयःरपि साहित्यं समृहो 
विोष्मायेऽलद्धतावयवमेदोऽन्त्य उद्भ्रुतावयवमेद् 
हृति वक्ष्यते । नचद्मसंमवि अप्रधानेन सर्वथा स्वाप 

लद्त्यागे वा असंभवात् अन्त्ये त्ेर्बाथवोपे 
प्रधानेन तदलिधानासभ्रवाल् | 

यद्वा स्वाथवोधनन्य्मस्य पराथीत्तिधायकत्वासं- 
भवात् । किचाय्ये छब्दाथस्ंवन्धानित्यतापन्तिः राज- 
पुरषादितः पुरुषादिमाच्रवाधा पत्तिश्चति काच्यम् । 

११ 
11 

सिद्ध 

त्याष्दे विनिगमना विरहाद् यद्वत । तत्व टश्षये | उभयथापि योज 
यन्ति राजेति यथेत्यादि । इत्यत्र चेति पे नायं} पवनोक्तः 
प्रकारवशिष्रशक्तिरूपन्यवच्छेद्ः | 

पच तत्पुरुषे उक्त्वा अन्यत्र क्रमेणाह वहित्याद्धिकः 
च न स्वतः । (कत्व ङृतमेव प्राग्वादेत्याह् समुदेष्टि 
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उभयथाप्यदोषात्) नचान्त्ये राजादिषदेः स्वारस्य वि. 
चो ष्यत्वावच्छिन्नस्य बोधनास्कथमितरविरोषणतयो प- 
क, स्थितिरिति वाच्यम्} गुणभूतपदे प्रधानपदार्थविश्लेष- 
गत्वेनापदिथितिविरोषिनः स्वाथेभरुतस्य राजायर्थगत- 
कलाघ्यट्वस्य त्यागन जहुत्स्वाथत्वाज्गाकरणारोषात ¦ 

यद्भा सवथापस्रजनपदेन स्वाथस्य तयागः । वृत्तौ 

राजपद्सम्बन्धमाच्रण पुरुषपदमव राजसम्बर्षिपुर- 
षयोघकमामादान्वथमादाय चम्पकपुट इत्यादिन्य- 
वहारवद् राजपदा्थः पुरुषावश्चषण ¶बत्यादृष्य- 
वहारः 

कन, (५ ४ क क, अन्रपक्च एकाथानाके नाम पदद्धयवोध्धयारक्छ- 
नैर ॐ =, क, # य 

पद् बध्यत्वशू्पः ¦ अलाक्छक ठ व्रागचद्बसाबारापितः 

अत्तएव जदहत्स्वाथापदस्य जहत्युपक्षजनपदानि स्वार्थ 
यस्यां सत्यथ उक्तो हेखाराजन । 

यदा भद्ससगां सानथ्येम् । तथाहि घ्त्तौ रा 
वश्रादावन्त्येष्दाष श्ङ्कापूचस्युपपादयति नचान्त्ये इति । स्थितिरि 

ति श्याद्खवबखादेति भावः ! त्यायनेति शास्रवखादिति मावः} पक. 
च तस्यतत्रपक्षे तद्धोधस्वेन ख्वेथा स्वाथेत्यगेपि त्यागेन तद ङ्खाका- 
रेणः परार्थासिधायकच्वसम्मव इति तास्प्य । 

सदेप्यदष मुपयादयति माज्रपदेन तदनित्यतापत्तख्द्धारः राज. 
सम्बन्श्षात्यनेन द्वितीयोद्धारः 1 नन्वेवे व्यबहारोच्छेदापच्िरत आहं 
चपकेति, कियमाणत्यादिः ताचन्मात्रेणेत्यथैः 1 न न्वन्न प्च कथमे- 
कार्थीभाके दिवीयपदा्थस्येवामावादत यदात्र पक्षे इति ! नन्वि- 
दं कथमरौकेकेऽत आहारोष्धीति । पाचामखाङ्गत्यायोपएसर्जनप- 
दे एव चत््यागन जदत्स्वाथात्ढं नतु विशष्यपदेषीत्यकरे सम्मतिमा- 
हातप्वेति । अयमेवाथौ्य ! तदग्रिमभमाष्योरूमेव पश्चान्तर माह 
वद्धो । नेकार्थीमाव ईति मावः । राजसमस्बन्धेति थत इत्यादिः ! सो. 

१७६ 
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जपद् सनिधानास्पुरुषपदनेव राज सम्बन्धवती राजान्य- 
हवामि सम्बन्धा भावदती च या पुरषठ्यत्तिः सोप. 
स्थाप्यतेऽतो न राज्ञः स्वान्तरेण सम्बन्धः राजपदं 
स्याथ मावाद् | नापि पुरुषस्य स्वाम्यन्तरेण खम्बन्धः | 

यथा वेद्ास्तिनामखण्डायवाधो लक्षणवाक्ष्यादौ 
तद्त् खण्डायत्वे च पदाधसस्षमानवगाहधत- 

तिजनकत्वम् 1 यथा कथन्द्र इति अश्नोते भङ्कषटप्र 
काशाथन्द इति वाक्ये पकरष्टपरकाश्ेपदायं जानतस्त- 
पेति पुरषत्वेनेति यावः । अत इत्यस्यार्थो राजपदेति ! ससर्मकङं 
कचरुपुरुषवाधाभावरूप स्पष्टमेदेति मदफडमाह नापीति । 

सस्यारृषठचरत्वं निराचष्टे यथेति । सत्य्ञानमनतं ब्रह्यत्या- 
॥द्रुश्चषणचक्यघु = सत्यादिपदसमभिन्याहतनब्रह्मपदसाशषिदानन्दर् 
पञ्हाग्याक्तेविश्चेष निधरम॑तयेच शुद्धचित्तस्य बोधयति । अन्वस्य 
त भाप्राधिककदिपतमेदव्यक्तिडचतिसाजास्याभयत्वेनान्त करण्ल्यु 
परन्धभद्ाचद्नद्ादयगतक्चानं तत्वा््यां च बोधयति । तथां 
वाधघप तेषा घम्रणननि वस्तवस्वं अिविधपरिच्छेदश्चुन्यत्वमोधका 
रेन्तादिपद्विसेधात् । 

एवच याचकः कटिपतच्वग्रहस्तेषघु यद्युद्धधिचस्य सत्थादिषा- 
कंय विशि्टाथेतात्पयेराहितं छक्चणवाक्यत्वाल्रङषटपकाश्चादिवादृत्या- 
खमानेक्च । पत्रं तत्वमस्यादिवाक्यमखण्डाथंमुपाधिमेदभिन्ेकाथै- 
भतेपादकत्वात् महाकाशं घराकाि इति बाक्यवदिति तस्या 
प्प तत्वच्रहः । यद्धव्चित्तस्य तु बोध उक्त प्वेत्यर्थः ॥ 

नन्ववमपे परह्त धममानेन नाखण्डाथेत्वमत मादासण्डेति । 
अज्र इद्टान्तमाई यथते । वत् प्रकृष्टपकाश्चरूपं । प्रश्ने चन्छववे । च 

स्थवे चत्वाम्याह चुभुत्सितोति । भरष्टेति अवुभुत्सितेत्यादिः 
तस्ष प्रत्यक्षरूपमानान्तरात्िद्धेः । नन्वेवं किम्थेमुपादानमत भा. 
द मानान्तरा ते । एवनाञुपात्तन्यषच्छेद्ः । भत एव जन्माधस्थ यत 
इति जन्मस्थितिनाश्चरूपजितयकारणत्वमेवं छस्षणसुच्ं नत्वन्यत- सकारणत्वमेव खष्चणम् 
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दाश्रथस्य बुखुत्सिततचन्द्ररूपस्य बषर्तुनओथचन्द्रस्वेन च- 
नद्रपदवत्वेन च वोघः, नतु प्रक्रटप्रकारशातरेषिदथति- 
वयकः मानान्तर स्िदडस्याप्युपात्तस्येव व्यक्तिषिननेष- 
नद्धा रणापाय्वनतस्तदु पादनम् । पव प्रकरतवेपि रा- 

जपद्धधागः। च्क्तग्रहापि राजपदयुक्तं पुख्यपदं पर 
षत्वनाक्तव्यक्तिविरोषे हाक्तमित्याकारः | एवं प्रकार. 
त्रयं नाष्य स्पष्टं | अन्त्ययो महाराज हत्यादौ पूर्वपदे 
आस्वादि भूतपूवेगतस्याथवत्वमादाय बोध्यं । 

वाक्यानां वाच्यतावच्छदकतच्द्धमौपस्थितिद्वारा तदुपटाक्षि- 
ताखण्डग्याक्ततात्पयकत्वमिति सिद्धान्तन कथ्चन्द्र इति भ्रशने च- 
दरत्वेन चन्द्रस्येव बुभुतिकितत्वेन तत्प्रतिपाद्कत्वस्यं यह्ष्प्रक्ाश्च- 

चन्द्र इत्याकारे उत्तरे आवदयकच्वन तज्रेकैककारणत्वोदौ तठ दप- 
स्थतिद्धारा पकेकगुणोपरुश्चितबह्यस्वरूपस्यबोक्तवाक्याह्वामेन 
तात्पयेविषयीभूनस्य गुणत्रयोपठश्षितेरवरेण जीदाभेदस्य तत्वमसी 
त्या दिपरतिपाधस्यासिद्धेस्तद्थं चितयापादानाव् स्पष्ठं चेदं व्यास. 
बृषे न्दुश्चखरे 

पवश्च रक्षणवाक््येनाज्ञाते डश्ये चन्दत्वादिना बोधिते इतर 
ज्यावर त्तरूतत्पद्बाच्यत्वे चाथांत् स्सिद्धं । तथापि केवरूपुरपपदो- 
पादाने नं तथा प्रतीतिरिति राजपुरुषादिच चजदत्स्वाथस्वोपपादनयेव 
तद्धःभ्यप्रदृत्ते स्तद्ाहेवमिति ॥ 

नन्वन्न पक्षं कथं शक्तिग्रहः । आसिद्ध सत्यसभवादत यह श- 
क्तिरिति । भेदससरगंयोामाने तु ससस्य प्रतियोभिनिङ्ग्यत्वात्पङं 
पदार्थस्यापि वोधविषयत्वावद्रयकत्वेन पूर्वपदांरोपि तत्वामावा. 
तदसगतिः स्पष्टैव । मत पव तच्छेषे उक्तं 'पवमस्मिन ज्यवाच्छ 
हे यदि स्वार्थं जहाति नैतावता पुरुषमाघ्रस्यानयनं प्राप्नोतीति ततं 
ध्वनयन्युपसहरति; एवमिति । जदत्स्वाथस्वोपयादनायेतिमाषः 
नन्व पश्चत्रये आधे पू्पदस्याथेवस्वेनाच्वादिलिद्धावपि अन्त्य 
योस्तदभावात्तदसिद्धिरत आह राज इति । पएवंचाद्य पव युक्ततर 
इति भुटाक्रूत । 
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द्यपि भदस्सर्गो मदः क्षसगों वा सामथ्यमिति 
भाष्ये उक्तं तथापि वृत्तौ साम्यस्य छक्षणन्नये मेद्. 
वदथापस्थापकत्वं संसमेवद्थोंपस्थापकत्वं वोमय- 
वद्थापस्थापकत्व वेति । मेद्वदित्यादावकवधारणमा- 
दयधोर्वीजं भदसंसर्भयोः समरनयलयाव् ।. विनि. 
गभनाविरहस्तृतीये बीजम् | 

को भेदः ससग वेत्युपक्रम्य भाष्य उक्तम् । षा- 
क्ये प्रसक्तं सवेस्वन्निरदिंदयते राज्ञः पुरुषोरवश्चत्थादि 
तथा प्रसक्तः स्वे; सवामी च प्रयुज्यते राज्ञः परुषो 
भाायाश्चेति राजपुरुष इत्युक्तं राजा ' पुरषं स्वाम्थ- 
न्तरान्निवत्तयति पुरुषो राजानं स्वान्तरानिवर्सयति 
एवसुमयस्मिन्परस्परेण व्यवच्छिन्ने यदि स्वां जहा- 
ति राजषदन्तदा कामं जहात्विति ख(म्यन्तरादि- 
त्युक्त्था राजदूपस्वाभितोऽनिवृत्तिलामेन तत्ससर्म 
उक्तः । अनेन च तयोस्तत्तद्पेण बोधाविषथत्वसुक्तं 
बोधविंषयस्वे राजपदायेस्य मेदसंसर्भस्य प्रतियोभि- 
तयान्वथावद्यकत्वे तत्यागकथनासङ्गतिः । अर्थस्य 

"नलु मेद संस्गाचित्यत्र मेदः खसर्गो वेत्यु््या अन्यतरस्यैव त- 
त्वलामो नोसयोरिति इद्मयुकमत आदह यद्यपीत्यादि 4 नु ङश्च. 
णत्रयासगतिरविविक्तत्वादत आह मेदवादिति । तथापि नातिश्रखङ्ख 
इति भ्रागुक्तसिद्धिरेवेत्याद भेदेनेति । यद्यपि भाष्येऽयमाद्ावुक्त्व 
थापि स्वोक्तखद्षणज्रयक्रमाश्ञयेनाह ठृतीये इति । युक्तत्वं चास्येति 
सूचयतु तव् क्रम विहाय तत्र वथा क्रमः। 

भस्य जर्स्वाथत्वोपपाद्करवं क्षमनेवत्ये [मनं सूचयन्नाह को. 
भद् इवि। प्रसखकामित्यनेनान्वव्याहाचचः। चेति इत्थादि । पुरषः सोपि । 
नो त्तरपदे तत्धभनि्याह् रालपद्मिति । इतिमोभ्यसमाष्ठौ ! सुचन 
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एकाथ वोधा विषयत्वमेव हिं त्यागः । तस्मादुक्त 
भाष्यसमतः। 

यन्तु अथवत्छघरे केयटे समासग्रहणं तुर्य 
यानां नियमा, सुबन्तानामिति भाष्यप्रतीक्सुपादाय 

वन्तानामित्युपलक्षणं भदस सभेद्ारकाथवन्तायु- 
्ानान्तन कुम्भकारेत्यादिसमाससंग्रह इत्युक्तं तत्र 
वाक्ये पदाथयोर्विमागेनापि बोधे सति इतरसस- 
गोका मेदसंसर्मः स॒ कारभूतो यस्य विश्चिष्टार्भस्य 
तद्य क्तानामिस्यथ इति न तदिरोधः । 
इरिरपि- 

भेदसं सगेशक्ती दे चाञदस्येते यवस्थिते । इति । 
भेद शक्त्या पृथर्भाने ससगंशक्त्यैक मानमिति 

तदथः । 
यस्वन्त्यपक्षे भदस सर्गौ वाच्यौ राजसम्बन्धी- 

अराजकीयसिन्नः पुरुष इते बोधः । यद्ा भद् ठव 
वास्योऽराजक्ीयनभिन्नः पुरुष इति बोधः । एतद्िरोघा- 

विपयमेवाह स्वास्यन्तरादिति ! अनेन यदि स्वा्थमिस्यनेन च तयोः 
मेदससगे्रतीतिः पतदुभवप्रतीत्यर्थः। नयु बोध विषयत्वेऽपि त्या- 
गस्वीकरि किस्वाधकमत आहाथस्येति । दियतः । स्यामः 
चाब्दङृतः । 

तुकयपश्चे केय्टा्रोधं परिहरति यच्वित्यादि । केवरे वदीये उ- 
कमित्यत्रान्वयः । तनेवाद सुबंतानमिपि शय्यं वानामेति 
माष्यश्रतीकमित्यथैः । अन्यथाकारेत्यस्याञ्ुबन्तत्वेन तदखङ्कदः 
स्प पव । ततो मेदखेखगंयस्तु वदुपेण भानराम इति विरोधः । ठः 
ज केयरीये । अपिनान्यखसुद्यः ¦ तयोर्मानं न हरिताट्पयैविषयः 
इत्याह मेदश तयेति । भरगुचमिदं । दीश्िवभूषण्णकृदायुक्ति खण्डयत्रि 



१४०९  कृरारीकासषितायां ठधुमञ्जुषायां 

कक देव राजपुरुषो मायाया इति न 1 ससर्गस्त्वनुमेयः। 
यदा ससम एव शक्यो राजसंबन्धीति बोषः 

अराजकीयमेदस्स्वनुमेय इति । तन्नालुमवाधिरोषात् । 
गोरवाच । उन्दे मेदादेवांच्यताया उपपाद यितुम शक्य 
त्वाच्च । किच भद्खंसशयोमोने तयोः प्रतियोगिनि 
रूप्यत्वास्पवैपदाथेस्यापि वोधाषयत्वावभ्यकत्वेना- 
नेन प्रकारेण पूवपद जदत्स्वाथत्वोपपाद्नपरभाष्य- 
विरोधात । 

किच राजनिष्ठयोरपि भद्ससगयोमीष्ये द ्तित- 
त्वेन तयोरपि घृत्तिजवोधे विषयत।पत्तिरिति दिक् | 

यद्टो पसजेनपदेऽप्यजहत्स्वारथैव भिक्षुको दितीयां 
भिक्षामासाद्य न पवा जहाति सचयायेव प्रवर्तत 
इति नाष्यात् । 

अथं भावः स्वस्मिन्स्वपदाथमूतायां विहोष्यतायां 
यिच्यादि । अन्त्येति भरायुकतजहदर्स्वार्थत्वोपपाद् कभाष्यीयप्रकार- 
जरयांत्थपश्चे इत्यर्थः| 

खाघवाक्द यद्धेति 1 अस्यावाच्यत्वे राजपुरुषः सुन्दर इविव 
द्वाजचुरषी माया इत्यपि स्यादत्यस्य तस्वमाव॑भ्यकमिति ध्वन. 
यश्रादे तदिति । इन्दे रमहृष्णामित्यादौ ! मपिना पुरषनिष्ठससु्- 
यः } विषयतापतच्चेरिति पाठः । तथाञुभवाविरोधादिना तदनङ्गीकारे. 
ऽधेजरतीयनोचित्ये भाष्वस्यान्यथाप्युपयपत्चेरुकत्वात् तदाहैति 
दिगिति । एवं जदत्स्वारथांपश्चमाह यद्वेति । भपिना प्र्धथानपद् । भिक्षु. 
कति उक्त्रकारजयेण जद तृस्वाथत्वसुपपाद्यास्तु वा जहत्स्वार्था सवा 
येागं विनापि अधिका्ब्रहणे भरवृक्तिवैक्तुं शक्या यथत्युक्कः 
दमुकत तन । 

नन्वन्त्यपक्षद्ववप्रतिपक्षतयाऽस्याः सुषचत्वेऽपि नाशयक्षप्र- 
तिपक्ठवया विरोधादत आहायं मा इति । स्वस्मिन्युपस्तजंनपदे तः 
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सत्यामेवेतरनिरूपितां विश्ेवणतामङ्ीकरोति विरि- 
टरा क्तिबलात्। तजन सा विशेषणता राजादिपदोषस्था- 
प्यं सम्पण अचिशषात् । एवच स्वपदाथभरुतविन्लेष्य- 
ताथा अपि विद्ेषणत्वेनेव मानेन तच्च विहोषणान्वथः 
स्वरूपता 1चद्ष्यत्ववेशिटयनोपस्थित एव तदन्व- 
यात् । वाक्य तु पदजन्योपस्थितौ स्वरूपतो विशेष्यत्व 
वेशि्टये च मानमिति तदन्वथसिद्धिरित्याहः | 

पत्त सखण्डाः शाब्दा इति पक्षेऽप्यवयवदाकति 
तद्यक्षणां चाजानतां बालानां खसचदायश्चकत्यैव बोधस्य 
सवानु भवसिद्दत्वनावदयकल्प्यया तयैव राज विशिष्ठ 
पुरुषवोधोपपत्तो तयोस्तदोधकत्वं न कल्प्यम् । घुष भा- 
दिषदेवृषादेरिव । आलुपूव्यन्तरघटकत्वाभाव चिलि 
छालपच्या एव शाक्ततावच्छेदकत्वात् । अतरएव 
रामादिपदाल्नान्निनारावणादीनां बोधः! वाक्ये तु 
पदान्धथवन्त्येव । राजसम्बन्धी पुरुष इत्ये राज्ञः 
पुदवः पुरुषो राज्ञ॒ इत्यनयोः शाक्तिकल्पनापेत्तथा- 

अ अङ्खीक्रियमाणायां पस्थाप्य इति यावानथेस्तस्य कटृश्ठस्वस्मि 
न्ताद्धिशिष्टे इत्यथः । प्पवेन स्वरूपव्यवच्छेदः ! एयेन तेनैव । पएतखच 
उनित्यशब्द वादिपश्यां जहत्स्वाथांयामपि तु स्यमिति बोध्यम् 

भूषणादिग्रतिपादितान्ययाजहर्स्वाथापश्च खण्डयति याच्ित्यादि 
आपिनाऽखण्डपक्चसमुच्चयः । नेयाप्येकादिमतनिरासायादावयव 
भिति { तयोः राज्पुरूषपदयोः । आदिन यावक्रादि । नन्वानुपू 
व्याः शखताकच्छेदकत्वे तदिन वदख्म्भवोऽतभाहयनुपू््यैवरे- 
ति अस्यावश्यक्त्वमाहदातषएवेति । रभित्थस्याश्चिदीजत्वादक्छारस्य 
वासुदेववःचकत्वादाह्यञ्चिचेति । पकाथत्वं वेङ्द्रस्याथबो धकत्व 
च्विप्रत्ययस्तु प्राग्वदेकेति बोध्यम् । 
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पदश्चक्तेखघुत्वात् । आरोपिता्थमादाय विग्रहवाक्ये 
प्रत्येकं वि भक्त्या दि पदत्वं च । वृत्तिप्राग्वत्यथरोमेनेष 
सुपन्था इत्याद्ावात्वादीति । 

तन्न । आरोपितेने वाथवत्वस्य ततो बोधस्य च 
दुबारत्वात् । प्रात्तिषदिकादीनां सवच्रारोपित्तमेवार्थ- 
वर्वमर् । कस्य चिदिशिष्टदाक्तिय्रदभाचाद्ोधस्त्वचय- 
वानां नानथंकत्वं क्षाधयितुमीदे। वाक्यादपि कस्य 
चित्तथा वोघेन तच्राप्यवथवानर्थक्यापत्तः  केवलद्वा- 
खथपन्धिया पथौगेविचारवतां तदज्ञानस्य विदरिष्टश्च- 
क्ति्रहमाच्राद्वाघस्य च वक्तुमश्चक्यत्वाच ) 
तदक्तं षृद्धः 

जहत्स्वाथां तु तत्रेव यच्च रूटिर्विसेधिनीति । 
रूटिः सखदायशक्तिये्ावयवार्थविसेविनी तश्चैव। 

धथा रथंतरश्चारिपर्णीमौरखरादा विति तदथः 
ननु इउर्यन्तमतानामथवत्वामावे तश्निरितकम्राविपदिक्षत्वाध 

तापात्तरत मदासपवेति । नन्ववमप्पि तेषापरास्े {विदिघ्ूपापो 
द नविहितपाथमथीत्यात्वाचनापत्त स्थेवत् श्रहणे इति परिभाषा 
सत्वादत अह शचि प्रागिति । प्रच्ययोत्तरपदयोश्चेत्यादिसूचस्थभा- 
ष्यस्तमतमिद् । अधिकः भूषणगुरुमजुषदौ दषव्यं । 

उक्तसत्या तद्ावरदयकत्वादाहारोपति। यवथवाचामित्यादिः} 
नकवरमश्ेवेद् ।कत्वन्यच्रापीत्याह भातीति कस्यचिचाददराकवारस्य । 
पत्तेरोते तथाच विश्चेषणान्वयाविन्यस्याप्रथगर्थानामिति माभ्यविसे- 
घापतिश्च । तदिति मवयचादीत्यथेः । ब्रहमाचाव् कोधस्य चेति 
पारः । थ्थाश्चुताख्गतेयद् रूढिरिति । सा जहत्स्वध्था | 

नन्वेव शासख्ाविषयत्वेन कथ ॒रथेतरादिश्चन्दसाशुत्वमत आहं 
तेजते रथतराद्ाद्रित्यथः । नन्वव रीती राजपुरुषादावपि सुवच्छत 

विन 

भह त्वयात्वातं । एवच ताहश्तस्यास्तवृसमततवेच रामाद्तस्त. 
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पदद्रथस्य नेरथक्येपिरथकरणकतरणकनतत्वादिकस्या- 
हायारापण प्रक्रियानिवाहो बोध्यः त्वया तु राजाद्ष- 
दं जाहायथारापा वक्तुमशक्यः चद्यथवाघा्ावात् । 

केच राजपुरुष इत्यादावुत्तरपदाधत्यागे न फ- 
रुम् । किचैषा जहत्स्वाथा न माष्यसंमता भ्यदि ज 
दत्स्वाथा पुरुषमाच्रस्वानधनं प्राप्नोतीति नाष्यास 
इतेः । उ मधो रप्यनधकत्वे कस्याप्यानयनं न पराप्नो- 
तीति वक्तव्यं स्यात् | एवंच घत्तावानुपृव्यन्तरघटक- 
त्वाभावविशद्टानुपूवी दाक्तनावच्छदिकेति न नियमः 
पूवपदेपष्यनधंकत्वमकार्थानावापपादनाय क्ाच्नक्त्क- 
स्पितमव परक्रत्यादरथवत् । वहु्रीहिदन्दयोस्तु उभ- 
यारपि उपसजनत्वनो क्तरालयव जहत्स्वाथत्वं वक्तुं 

क् । ¢ (~ १४ ५. > जहत्स्वाथविकल्पे च सवाधत्यागमिच्छतः। 
बहुव्री हि पद्ाथस्य त्यागः सर्वस्य दद्धीनः ॥ 

इति दर्युक्तः ! एनेन जरत्स्वाथेनेवैकार्थी मा्ोऽ 
जहत्स्वाधा च व्यपेत्तवेति भृषणाक्तमपास्नम् । नाष्य 
सख्याविरोेषामावं च योगाभावरूपमेकार्थी मावक्नः 

द्वाधवारणाथ तावद्य कत्वेप्यजाह छृत्तावति । भाष्य मने तत्वमपि 
न वास्तवाभत्याह पूर्वेति । तज्रानथंकन्वमपील्यथं 1 पवे सामान्य 
तदुक्त संर्वध्य विश्ेषपरत्व प्रागुक्तरीत्या इ्टापक्तिरेवेत्याह् वड्ुबोही 
त सोचक्रमेण प्रयोगः । उमः अवयवयोः । समुद्ायस्येव भरधान- 
पदत्वं ्रागुक्तं वदादाक्तति। एवं उभयोरनथंकत्वरूपं । तत्रं संमति 
माह जहादं ति । ॥ ॥ ध 

भूषणादिस्वीयसिद्धातं खण्डयत्ति एतेनेति। अस्याथेमाद भासे 

इत्यादि विराधादित्यतन । माष्वदद्यस्याक्तमित्यतरान्वयः। संख्यान म्- 
१,७७ 



१४१० करारीकासहितायां छघ्रुपञ्नृषायां 

च्य वेशेषः सु अधेतस्मि्नेकार्थीभावक्कुते विशेषे 
किं स्वाभाविकं छब्देरथांभिघानमाहोस्विद्ावनिकष- 
मिति विकरप्य स्वाभनाविकत्वपक्चं व्यवस्थाप्य अथ 
ये वृत्ति वत्तयन्ति किन्त आहुः वराथीभिधानं 
वृत्तिरेति ग्रन्थन बाचानैकाभेति पन्लसमकत्वां 
जथ तषामेवे ब्रुवतां किं जहत्स्वार्था ध्तिरताजइत्- 
स्वार्थ्युक्तं तद्धिरोधान्। 

अनेन हि एकाथी भावसुपक्रम्योक्तेस्तचरैव प्ल- 
दयामिति लभ्यते । वाप्यश्वे सज्ञायामिति समासं 
जहत्स्वाथा, सुप्सुपेति समासे त्वजहत्स्वार्थलयाक्ायेतै- 
दूतो व सक्षम्थे इति सत्रे त्च जहत्स्वाथीऽजहत् 
स्वाथ दे अपि भाष्यकरुतोक्ते इति न तद्धिसोधः | 

यदा पूचपदं जहत्स्वाथत्वमाञ्चेण तड् पपार 
त्यद् । 

कि 

(षिः 

काथाभावः। अस्याङ्ायः प्रार् प्रतिपादितः तयेवाहानेनति । हु यतः । 
न्वचमादुक्षाचाते द्रभाष्यावरोधापात्तद्धयोरेकनासभवादत आह 

वाष्यश्च इति । अत्र वाव्यदव | 
नन्वनुशशासनमदमात्रेण तदुपपादनमयुक्तं सिद्धान्वाख्यापकत्वा- 

च्छाद्य । 
तत सद्धातमतेनाह यद्वात समास्द्वयेऽपीति भावः । पतनारोपिः 

ताथच्रहण वाध्यश्व इत्यादा इदुताचति भगृद्यत्वमाङ्ंकषय जहत्स्वाः- 
याया इउत्तावानथक्यान्नदाष इति भाष्यत धिरुध्येतासोपिता्थम।. 
दायतरश्ाख्रवत्तस्यापि ्रज्ञात्तिसमवादिव्याश्कषय तचाथेश्रहणसामः- 
थ्यनदद्चाथस्यन्रह दाते सकटरफ्ाचीनग्रथकायोक्तमपास्त तद्ाहत्य- 
खमिति | 

व्यपञ्लात वदृ तात्य्रान्वचः। इसुसोः सामर्थ्यं इत्य व्रङ्गस्तत्वादिति 
चः । सच वृत्ता। एवव्यवरेदयमेवाहः नत्विति । ननु तस्थाः वाक्येषि 
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्यक्षावादिनसतु परस्पराकाङ्ारूपा व्यये 

पक्षां सामथ्यमेके (सप्रकार समथ'मितिचति 
अथं भावः । राज्ञः पुरुष इत्यादौ परस्परसा- 

ङ्य राजपुरुषयो सम्बन्धस्य राजादिपदोत्तरवि- 
मक्तिवांचिका, राजपुरुष इत्यादावपि पृथगुपस्थित- 
योस्तयोः परस्पराकाङ्थोः सम्बन्धा राजा सुन्दर 

इत्यादो विकशष्यविदहाबणमाववत्ससुदायकशक्यो न- 
त्वथ वि्िष्ेकोषस्थितिनियापभकः उपस्थितयोराका- 
ह्ानन्तरमेव तत्प्रतीतेः । रक्तिग्रहथोपस्थितयोरवय- 
वाथयोः ससम इदं चराक्तमित्याकारः सप्रम्यध- 
सम्बन्धस्य विद्दिष्टहाक्यत्वादेव वाप्यरव इत्यादौ 
वापी पदस्य सक्षम्यर्थेऽन्रत्तेने प्रगृद्यत्वम् । अतएव 
सुदायस्य प्रातिपदिकसज्ञासिंद्धिः । 

अयमपि पक्षो ध्र्तिवत्तनवादिनि एवेति माष्ये 
स्पष्टतया घाक्यादेवेयं ब्॒त्तिर्चिष्पन्नेति मन्यभानस्य 
छृत्तावपि वाक्यतुल्याकाट्राया एव सत्वेन येद्- 

सत्वात्कथमिदमत आहायं भाव इति । नन्वत्र पश्च कथं शक्तिग्रहोऽत 
साह इक्तीति। अन्न मते वाप्यदव दोषमुद्धरति सप्तेति । अतप्व खब- 
ध कमुदायशशक्तरेव। एवेन स्वामाविकच्वव्यचच्छेवः मानस्वेत्यस्याका- 
छ्लायामन्वयः। एवेन विभिन्नन्यवच्छद् .। भेदेति विख्द्धबिभक्तिाहित्ये. 
पीत्थादिः । नुनामाथयोरितिसच्व कथमिदमत आह पदेति । नन्वेद- 
मतिपरसङ्गपत्तिरतमादाका्केति अतपवेत्यस्याथमाह तदथति स- 
सुद {यादे वेत्यथः। अतएव तच्छुकं एव । अन्र टत्ता तद्भावं तज्ञस्यां 

पस्थितदतुत्वाकगरतिरस्त्यप्र । 
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सम्बन्ध बोधः, पद्मेदेन न्युत्पत्तिभेदाद्ाकाह्कचशे- 
नव तत्त द्त्युल्पत्तिकल्पनाल् । अनएव विभक्तेद्युक् 
तद्थस्यान्यतत एच प्रतीतेरत एवात्र न सरू्फाविद्षा- 
वगतः वाक्यटृष्टाविखद्धतिमक्तिकस्वस्यात्राप्यनुस- 
न्धानान्न नासाथयार मेदान्वयव्युन्पात्तिषिराधः अत. 
ण्व दाषे द्रटत्यादो मेदान्वयः विर्माक्तलोपमजानतोः 
पि तञ्ज्ञानकूतोपदेकााद्योकव्युत्पस्या तथा वोचः । त- 
द नाचतुतत्तदुच्युत्पत्तेरप्यज्ञानान्न दाषः विभक्त्यर्थस्य 
च प्रकरुतिबाध्याथरऽन्वयाद्राजपुरुष परदपेस्यादौ विशिष्टे 
क्मत्वधीः। 

धत्त राजपदस्य राजसम्बान्धिनि लक्षणा) अत 
एव राज्ञि न विकषणान्वयः मेद्सम्बन्धेनान्वये तु 
जाद्नः पचक्तीत्याद्ाचन्वयवोघवारणाय सेद्संसभ- 
कनामाथप्रकारकराद्दृवाोघे तद्धेाहनप्रत्ययजोपास्थि. 

यत्र तु तदतीतिनिबन्धनमस्ति तत्र भवस्येव तत्प्रतीति था- 
तावकं(नाद्। तज्राहं तवकममकावेकवचने इत्यादेश विधायकः । इन्द्रा 
दा चशद्धाभावस्तु तदथं पव तस्य विधानात् इत्तिवाक्ययोः 
पयायतेव। वचने सा्कमिति पाठः कचिद्टदयते । नन्वेवमपि ना- 
माथयारेति व्यु्तनचचिविरोध पएलात आद वाक्येति । अयमेव युक्त 
शत ध्वनयन्नाह।तप्वति तदञुसधानादेवेत्यथः । अन्यथा तदत्ति 
असन्न पतातत भावः । नु तञ्ज्ञस्यतत्कसम्भवेपिः कथमतज्जस्यात- 
खाद विभक्तीति । अनेन शाखरव्युप्तसथभा्व सूखितः; । अतपवोपं 
द्रा खकञ्युत्पत्ता हेतुः । अतपव त्पावेत्यपाट, । वदु पदेशः ! तत् 
खकः । अपिना शासनीय । नन्वेव सम्बन्धस्येव कमैत्वधरतीत्याप- 
त्तिश्त आह विभेति । इत्तेस्तजानिवेशत इति माव. 1 

पतत्पश्चावखचन्यपक्ञावाद्यकदेिनग्यनेयायिकादिमतं खण्डय- 
ति याच्वलयाप्द्ना सस्बधिनीति । अयं भावः पव साति राज्ञः 
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॥ 

ते तुत्वावहथकस्वेन तदसस्मवः | पत्ययत्वं सं 
विजोषसम्बन्धेन प्रत्ययपदवत्वं जानिविक्नचो चा! 
नचेवं क्मधारयत्वापत्तिरेल्ति वाच्यम् । लमामच 
कपद्7थस्य विद्राष्यस्वे सति यदलौकषक्र चिग्रहे 

यपि एकवि भक्तिनिरदैशस्तज्रेव कमधरारयन्वर्स्य 
रात् । सत्यन्तन चिज्चयुः पञ्चपूलीत्यादेव्याघ्र्तिरिति, 

पदायैकदशत्वेन न तत्र वि्ोषणान्वयः | अन्यथा ऋद्धस्य राज 
पुरुष इत्यादि स्यात् नच क्चोभना्यां गङ्गायां घोष इत्यादौ 
ल्ट्वणिके पकदेशभूतपि दक्रया ल्टिगज्लोभनादिविकतिषणास्तरय- 
वत् प्रङ्तेऽपि तदस्वये इुवौर इति वाच्यम् { तत्रापि गङ्ग 
पद स्येव श्चोमनगङ्गातीरे ख्चणार्यां पर्दांतरस्य नात्पर्थग्राह कच्वात् । 

नचैवमपि चस्य नतेत्यादविवेकदशान्वयो दुर्वारः । न्ह 
नप्ठत्वे स्वजन्यजन्यपुस्त्वं तदेक्देदा जन्यत्व चेचम्यान्वय इनि 
वाच्यम् ससम्बन्थिकातिरिक्ते तथानङ्गीकारात् । यद्धा त्रापि स्वज- 
न्यपुत्रत्वसस्बन्धेन नक्तयंवान्वयः । 

एवं घटादन्य इत्यादावपि स्वप्रतियोगिकमेद् संसगंणान्यास्मि- 
श्नेवान्वय इति न दोषः । अतएव देचदन्तस्य गुरुकृरमित्यादौ 
समासो मवत्येवेतति । नु राज्ञो मेद्सम्बन्धेन पुरुषन्वयोऽस्तु 
किं छक्चषणयाऽत आहतिमदेति नान्वय उच्यमाने त्वित्वथः | अत 
पवाग्रतद्ये नास्रगतिरन्यथा तदसङ्गतिः स्पदव तनान्वयस्यव परा- 
मश्ाद् उपस्थित्तरिति, प्रत्ययभिन्नत्वेनायहीतं यन्तलन्यो पस्थ 
रित्यर्थः । अतो राजसम्बन्ध शत्यादो सम्बन्धादिपद् ङस्पदत्व 
मदश्चा्णं जायमानस्य मेदसम्बन्धेन राजादिप्रकारकसस्बन्धादि- 
विश्येष्यक{वयवबोघस्याञुपपतिनापि राक्लः पुरुष इव्यादौ ङसादौ- 
खम्बन्धपदत्वञ्चप्रदशायां खम्बन्धाययशे अदसरम्बन्धेन राजादिधका- 
रकान्वयबोधापत्तिः । 

प्रत्ययत्वेन गृहीतमिति तु नोक्तं रक्षः वुषहत्यादौषष्ठवदेःश्रय- 
यत्वादिनरो पस्थितिदश्चायामपि तथाबोधानुभवादिति मावः । नन्वेवं 
प्रत्ययानामनेकत्वादनयुगमापत्िरत आह श्रत्ययत्वं चेनि । तत्रादौ 
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तन्न कण्ठे कालो दास्याः पुत्र इत्यादौ लक्षणा 
य मानामावेन तन्न विद्धेषणान्वथापन्तेः | नच तः. 
वापि दासीपदष्य तत्सम्बन्धिनि छक्षणा | दासीसं- 
वन्धिसम्बन्धीति बोधानलुमवात्। विनक्तयन्तस्थ 
तु न क्षणा | तस्य तव दाक्त्यमावात् विभक्त्यथ- 
स्प संसगेतयेव भानाच | मेदसंसर्मकनामाथप्रकार- 
कयोये च स्ंसर्गदोधकत्वेन गृद्दीतपदज्ञानस्य कारण- 
त्वेनादोषाच आदनादिपदस्य छुक्चणया संखगेबोध- 
कत्वमेव नानाभिधानाद्रहिप्रयोजनयोरमावाच | 

पराङ्वद्धावानुराधाचान्रापि व्यवेक्षेव सामथ्ये 
मस्थथा पराङ्वद्धावे एतत्, समासादावकार्थामाव इति 
वाक्यनेदः; स्यात्तत्र परिमाषाप्रवृत्यमावे तु ऋतेन 
मिच्रावरणाइताघ्रधाधुतस्प्क्तयादो तनेत्यादेः षरा 
ङवत्वे आमन्त्रितस्य चेत्याद्दाचतापत्तिः । तल- 
घरत्तौ तु ऋतेन मिच्रावरुणावित्यनयोरान्चाये इत्थ- 

ध क 

चतुष्टयीपश्चे आह सकेतेति । ज्यीपक्षे जह जातीति । पव रक्षणागी- 
कारे ! सामानाधिकरण्यान्तत्रेति भावः । 

अद्टुक्समासे विभक्ति्रवणेन दोषमाह कण्ठे इति । षष्ठयाः 
सम्बन्धिनि टक्षणायामपि दाक्वीपदाथस्येकदेरात्वं दुरुपपादमेव 
घस्तुतः खा दुर्व॑चैव खब्विभक्तौ न लक्षणेति त्वदीयसिद्धांतात् । 
तदेतदभिप्रत्योकतदोषाभावायाह चविभक्त्यवेत्ति षश्ठयाचन्तस्यथेः | 
नन्वेवमपि बोध्यत्वमादाय स्यदेवाना माष्यसिद्धातिनाह विमक्त्य- 

सैति । नन्वेवं मेद सम्बन्धेनान्वयासस्मव उक्तकायकारणभावाद्तस्तं 
त्विद्धतिनैवाह भेदेति । एवचोदनःपचतीत्यादावदोषण स काकार 
णाव पव नाति मावः 

नु तस्थेवावरदयकचं अचर कार्यकारणभावे तञ रुश्चणया दोष. 
स्येव सच्वादत भाहोदनादीति। तयोः अन्यतरस्येति दषः । 
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यैकनाक्ताये इत्यनेनान्वयेन परस्परमसाभथ्यान्न दाषः, 
दणावित्थेतच् सम्बोधनप्रथम्ान्तम् । स्पष्टं चेद् 

चास्य \ 
+) [ (कका 9 शक [वो क [4 प 

कथधवारथऽप ददव्यचक्इणदयाकन(न्वया स्यच. 

घला साध्यः । उपक्कुम्ममित्यादावव्ययीभावे नयतत्पुरुष 
क क ३ क © ~ @^~५ 

च निपातानां वाचकत्वेन पु्वात्तरपदयान्यपक्ता, नि- 
पातानां वाचकत्वस्याप्यङ्धीकाराद् निष्कौशाम्विरि- 

१ € = चै = क 

त्यादौ कान्तादथ्यथंस्याकाङ्काव्लाद्व पदृकदे्रान्यायेन 
$ % ¢^ 1 ॥ 

भानं न ह्याकाङ्कावश्यास्संसगस्येव नानं नान्यस्यत्यच्च 
मानमस्ति । वाक्यद्ाकाद्ातुल्याया आकाह्कायां 
बत्तौ जायमानत्वेन तदश्षादाक्येकदेश्चान्यायेनान्यत्रे- 
वान्नापि बोः । दिदश्ा इत्यादौ सुजयस्य सप्चपर्ण 
ीप्साथाञवमेव वाघः। 

पवमकदेदिमवं सदूष्य व्यपेक्ावादी स्वमतं समथयते परमिति ! 
चेनेखुसोरित्यस्य समुच्चयः । तज प्यंगवद्धवि परांगेति सखुव्रामत्रितः 

इनीत्यादिः । आपन्नौ निमित्तं सूचयन्नाह मित्रेति तत्र श्चुतौ । तथाः 
चामजिनस्य सत्वमिति तस्पातिः । मिच्रचरुणाचुतकिन्यनयोस्तु पा- 

स्णिकान्वयसत्वादस्त्येव सामथ्यम् । नच तान्नमित्तप्रहणाश्चाय दोः 

धरिभावामान्नित्य तत्पमत्याख्यानस्यैव न्याय्यत्वात् तदाह स्पष्टं चद्- 

मिति कौरस्तुभ.ऽष्येवम् । 
नन्वेवमपि कर्मधारये किं फर तस्या अत आह कमेति ! नन्वेव- 

अपि निपातानां चोतकतयान्ययीभावादौ सखा दुवचेवेति अह 
चति ) पदयोर द्वारा देच्वसिद्धि सिद्धान्तमतेन परिहरति नियेति । 

अविना चोतकत्वम् । धविषादितमिदं राद 1 नचैवमपि बोधकाभावेन 
कथं क्रंताद्थप्रतीषतिरत उह निष्काविति । मादिनः गोरथादो 
यु क्ादिपरिग्रहः । किद्धांतमवेन तदुपायमणद पदेकेति । इदमेवो- 
धपादयति वाक्येति द्टान्तभपि सिद्धास्तमतेनेकाह वाक्येकात 
रकि पपिष्डीमित्याद्ाकित्यथेः । पतेनायाध्यादासे निरस्तः 
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बहुक्ीहावपि ससुदाथकाच्येनान्यपद्ार्धेन चिच 
गोपद्ाथयाराकाङ्कया परस्परान्वितयारन्वथः अ- 
न्यपद्ाथस्य ससुदायथचवाच्यता चानकमन्यपदार्थे इति 
दरास्बलात् | 

दन्देपि चार्थे दन्द इति दाख्वलात्सादहित्यं स. 
सुदायहकयाभाति वदन्ति । 

तन्न । उक्तानामेकाथींभावक्रतविक्चेषाणां विक्नोषणे 
संख्याविकोषानवगमविरोषणसंम्बन्धामावादीनां वच- 
नसाध्यत्वेन गौर चात् । दधीत्यादौ द्दक्यपि संख्या विदो 
षावगमे तस्य त्तदनवगमप्रघ्ोजकत्वाभावाद् दाविट्या- 
दाचन्यता बाधेऽपि हुगमावाच । श्गिञ् समानार्थकः 
वाक्यस्यानिच्रत्तयेऽपूवंवावचनारम्भे तव गौरवम् । 

[कञ्च यच्च युगयपदुमयसन्वन्धतिवक्चा परत्वादिना 
च कमण दृत्तिद्यं यथाऽ्राह्यणत्वमित्यादौ नल्भ- 
भावाथयायुगपाद्रेवक्षायां परत्वात् त्वग्रत्यये ततः 

उक्तप्रकार्मन्यच्रातिदिक्ातेि द्विदशा इति । अन्यत्रापि तामुप- 
पादयति बह्ित्यादेना । चित्रेति चित्रं गोपदा्थश्च तयारित्यर्थ. | 
आन्तवयः स्वस्वामभाकचादना | वाच्यतासात साच तच्तदरवण क्र 

चत्वन् शाम्यन् खक्चश््यापमात । तथाच तञ प्याकह्ुावसाद्क 

वयाः सम्बन्य ईति भावः | खश्चषणार्था इषितरकात्तथापपाद्देन 

छापन सतामाकत अध्यन । अस्यते निचाहुस्य तन कत्खषाद्ध- 

श्रिष्य तनवाह् विशषण इति आहटड्िन राजपुरुषा. र्वश्चत्याषद । 

गु कवमकरद्धुक ष्व तद्नवपमरप्रयाजक्छत्वामात नादयदाषाभ्त 

अह् दधाते नन्वव कभाकाभनश्नत स्तुद्ाधानम{किर दाकवत्यद्या 

दाबाभ्त आह् इएदात | तथाच तद् समाभव्वाहूतस्थता बच 
ठद्राद्खमामनव्व)हतान्यतत इति न दाषः । 

भाद्वन्तरमाह् किच्तेति एवमपि । तदेव दिश्िष्व्राह् यथेति 
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स मासंस्नच्र विदोष्ये विशोषणं तत्रच विक्ञाषणान्न- 
रमिति विषयत्ताज्चल्पेव वोधः। तच्चैव यदा पृथ नजथ- 
सस्बन्धाचेवक्षा तता नावाथंकिवच्ता तदा विशिष्टस्य 

घमिति व्वेवयताशछाल्यव वोधः। यदातु पृ 
वाथव्िवश्चा तदा विशिष्टे बेलिष्ट्यमिनि विधव 

ताश्ास्पेव बाधं इत्येतत्सवं ताहदातारचातेवयना 
चालिबोधे विरिष्टव्राक्तिस्वीकाराद्कार्थमाववादेऽ 
छरोन निवेहति न व्यपह्लाबाद् | स्पष्ट चेदं तस्यं माव 
इति सूत्रे माष्ये | 

किञचःकाष्धितिसम्चन्धस्यन मसुदायशक्यसं भा 
न{नाचात् । किन्तु क्ि्यपाणं दुप्यमानाथामिधायी 
तिं त्थायन पूवर पद्क्यत्वभेवाचनम् | एवंच वाप्य- 

व इत्यादएकाप प्रयुद्यत्तपत्तः | सामो गारे अधि. 

भित इत्यनेन समत्वात् । किंचैवं सुदायस्या्थव- 
र्वा मावात्परानतिपदिकत्वानापत्तिः । नाचा्थवन्वम- 
चोध्रकत्वमिवाचयवदत्याथवाघकत्वमपीति वाच्यम् | 
अ शाञ्द् एथ त्वात् । 

यन्त सभन क्वचन उत्तरपद लक्षणा कातिव{>- 

कत्वमाप तस्यं तन्न । तन्मात्रस्य पातिपदिकस्त 
क थाचकरवाहऽ्ष्याहु करानति । स्पघ्रामात तन्ाद् गञ्खग्रास्धाव्प्र 

त्यय विध्रतिषघनत्वादयु्त 1 इष्टापत्तावाहवचेति । तस्य पूवपद्रश 
कयत्वे द्ेत्यथेः । नन्वथग्रहणसामर्थ्यन नद्धारणमिति इष्ाप्त्तौ नासं 
दोषोऽत अह कि चक्रमिति तस्य पृवेपदशकपत्वेचेत्यथंः । यति 
हव सत्यति; । 

व्ययश्चावाद्यकदेरिप्गुक्तनेययिकादेमतं खण्डयति यरदिनि 
भरत्ययानां सनिदहिनपदाथगतस्वाथबाघकत्वन्युत्पच्तरादोत्तरेति तञ. 

१७८ 
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वूवेपद्स्य सुपो द्टगनापन्तः । उत्तरपदथाच्रस्थ प्रलय 
यान्तत्वेन तद्सनकाच । पराङ्वद्धाषतुन समयप- 
रि भाषोपषाध्थितिः | जामन्तिताथस्य यन्निमित्तं तदेक 
पराङ्वदित्यथे्न ततिमिन्तग्रहणेन ऋतेनेत्यादेः चरा- 

४ इत्ववारणात् } अतएव भाष्ये ्क्रेणाग्ने स्वायुः संर- 
भखेटयादौ श्तन्रेणेत्यादेः पराङ्वर्व माभूदिति तन्नि. 

ग्रहणं कत्तव्य मित्युक्तं समथेपरि माषोपस्थाने 
परसामथ्यदेबाप्राप्नौ माष्यासङ्कतिः स्पष्टैव | 

कयद्धारक्मच् व्यपश्षाटक्षणसरामभ्यभिचति केथ- 
टदाक्ततु न युक्तम् । परस्परन्थपक्षाय एव नाश्यं 

सामध्यंपद्ाथेत्वेनोक्तत्वात् । किंचैवं सति कृतः सवो 
स्रत्तिकयेत्यादाो समासापत्तिः ताददासामथ्येस्य तक 
ग्रडणे फटामावख । वद्नाष्यं तु फणिभाष्यविसे 
धादनादेथमेवति दिक् । 
व्यथेः। तदिति प्रात्तिपदिकसंक्ञेत्य्थः। नयु लिद्धान्ते परांगवद्भवे 
फा गतेरन आह् परागेक्ति । यद्यपि भाष्ये घचनान्नरमयि प्रागुक्त 
तथापि तेनेव पक्चान्तरं तते खाघवादुक्तमाहामंज्ितेत्ति ! अतष्एव 
गोषु स्वामिन्नव्य्ापि पराङ्गवस्वसिद्धिः। खमंथपदस्यात्रोपस्थिसौ 
तस्य व्रेरूप्याप्तरेतति भाष्याश्छयः । मद्वां राजन् पर्जूना इश्च 
नित्याद् सद्रपरदवदीत्यथेः । तत्पत्याख्यान तु न याष्यसम्मतमि- 
त्याहातपएकेति } त्र वतदनुपस्थितरेवत्य्थः । आदिभ्यः नित्रण्णद्चे 
िकघ्रेये यतस्वेच्यादौ मिच्रेणत्यादि ! तदेवाहसमर्येति क्रे 
स्यादा तत्प्प्याह परस्परेति । अनभिानेन कारणं त्वगतिक्षा 
गातिरेतिभाचः । ताद्दाति क्रियाद्धारकस्य तस्य समर्थं इति सके 
इत्ययः! वानत्तकेननिवादाद्धिति मावः । नन्वेवं केद्माष्य विराधोः्क 
अष्ह वेदेति । एव कोस्तुभादिकमपि । पएवचदू नाविति चुज्रभाष्यं ठ्य- 
पश्चावाद् धवात भूषणोक्तमयुक्तमुक्तसीत्या तदुपपच्तिरिति बोध्यं त 
दद्यात दिगि # 



छ चरिचारः 

यत॒ समथ घुघ्रे इतरसैरपेक्ष्पमपि 
पद् विधिक्षास्दन पदत्वसंपादको त्विः कतेक 
धारित्थादिश् । तेन पदविधिविषेय इतरानिरप 
स्वाथकबाघक इत्यप्यथे आब््या सश्स्य | तेन 
ह{भयेजतेत्यादावितर निरपेक्चत्राहिथियजनत्याद्यभर- 
स डिरितरवासजाल्ायमेव गृह्यत तन दण्डेन चक्ष 
घटं करातात्थादीना नासखाघुनेति । 

तन्न । नाष्यानुक्तेः । पद्य गो धावति, पचति 
भव्तीत्याद् स्वदुक्तसामथ्यपलयायकामावेऽपि.विदोष- 
णस्यान्पथोगसव्यवच्छेदफल कत्वेन न्यायत एवेतरनि- 
रपच्कमेत्वादिषोधस्येव त्रीहिनिरित्यादावपि तस्य 
सवेन फलान वलचिति दिक् | 

न्देव देवदत्तस्य गुरककुलमित्यादावेकरदेदो गर्वा 
दौ देषदन्ताद्यन्बथो न स्यादितिचेन्न । ससम्बन्धिकपदा- 
स्थले चेच्रस्य नततत्यादाचिवेकदे छान्वयस्याप्यङ्खका- 
रात् । नप्तत्व हि स्वजन्यजन्यपुंस्त्वन्तदेकदृश्ते जन्यत्वे 
चेच्रस्थान्वयात् । 

मामांसखकमतं खंडयति यच्तिति । शटसंग्रहायार्पीति पवमन्रेपि। प्व 
खोपि अग्रे अतपवावुत्तिः | नन्विदं व्यभिचरिदमत अह तञ्च जा- 
तीति नन्वञ्चुकूमप्यप्रेतति न्यायेने्टमेद सवस्तमतमतः फरायाकमाह 
पश्यति । दृण तघरकमिदं अआद्त्तो मानाभावाच्च प्रतिनिधेस्तु त 

क 

दुवुध्यषांपाद्ानामेति न दाषस्तद्दहेति देगिति। 

अथ सिद्धांत दाकते नन्वेवमिति वतत्फरकैका्थीभावामीक्रारे 
इत्यथे. । अपिना वद मावः । दष्टान्ते तदाह नन्ठुत्वसिति हियतस्तदि- 
त्थमतस्तत्र तदन्यथा तद्त्वमित्य्थः ¡ इदं च विरोपणेवि श्चेषणानन्व- 
यस्य तत्फरत्वस्य संडक साष्यायुरो वेनो च 
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यछा तच्चापि खजन्यजन्यपुस्त्वसन्वन्येन नसर्चै- 
वान्वथः । एव गुरुद्ार्कण स्वशुरूत्पाश्चत्वसूपेण स- 
म्बन्धेन देवदत्तस्य छु एवान्वयः | 

घटादन्ध इत्यादावपि खपनिशरोगिक मेद्सस्वन्धे- 
नान्यस्मिद्धवान्वयः) अन्यत्र नेदेप्कारलयमनत्मिधा- 
नात् । यच्च नेष्यते । यत्र ह्विष्यने जिवमागवनादौ 

मकन्यद ्टिवा सगवात् मच्िरस्यानि तदथः | 
एवच सम्बन्धिराब्दः सापश्च नित्य स्रः समस्यते । 
स्वाथेवत्सा च्यपेश्चा हि वत्तावपि न ईयते ॥ 
इनरसापेत्तस्वायेस्येच तैः प्रतिपादनादिलय्ैः। 
सञदायेन सवर्य येषां गुरुङ्कला दिनः +! 
सस्पृ्यावयवांस्ते तु युज्यन्ते तद्धना सह । 

इति कारिकायां सम्बन्धिराब्द् इत्युपलक्षणम् । 
तस्माद्गमकत्वे नवति विद्ेषणसम्बन्धोंऽगमकत्वे तु 

अथ तत्फखलत्ववाददेभाष्यानुरोधनाह वक्त । दष्रन्तेपि। द एौति- 
के आहवमिति 1 दष्टान्तअदिसग्राद्यम।ह घरादिति । नन्वदमातिथ्रस. 
गापत्िरत आहन्य स्विति । तदपि न साचात्रकमिति यथाश्रुवह 
याद्यसगतये आह यञनेष्यने इति । नन्वेव दरेन्युनताऽतआहेवचति। 
तंतास्यन्रापिक्रचदिष्टच्वचेत्यथः । तत्राद्यप्चमाह सबकीति । 
स्वाथेवदितिकाक्यवदितिपारान्तरमित्थमित्यस्य सावेश्च इत्यत्रान्वय- 
इत्याह तेरिति तेः सम्बन्धशब्दः । द्वितीयपक्षमाह रूमुद्ायें 
नेति इते ह्रिकारिकायामिलय 4: । हारतात्पयेमाह तस्मादिति सम 
कत्वमापे नान्यच्रेवं ज्ञापकत्वमिस्याह गमक्त्वभिति । एत्र च 
भगवना तच्छ डकन गमकतवस्य॑वाक्त्या तदन्य तदृन्वयो नतु सधे 
भरेति न माध्य विसयधा नप्यति्रस्गादिरिति बाध्यम् 

अन्नाधक्रमन्यत्र स्पष्ट द्रेव्याख्यानादिक एवचक्षाथोमावस्वसा- 
मस्य तन्व तसपद्तत्स्वाथतच्वादातक्यर हरद्तादन्तामजस्य तच्छ 
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नेति तत्व । गमकत्वं तथा ब्रोधजनकत्वभित्यलम् ¦ 
तत्र च्रत्तिञ्चतुधघा समासखतद्धितक्रत्सनाद्यन्तध- 

तु मदात् । तञ्च समासत्व सकलाविरदाषसम्बन्धेन ख. 

यत्वथंवाधाया नु सन्धीयमान भक्ति क पूय पदक- 
नामससुदा यत्व तदिति । 

तन्न । दधि भधुरमिलयादाकतिव्याकतेः। तच लवि 
भक्त्यनुमन्धानेन बोघ इति चद् राजयुरषादावपि तु- 
स्यम् । छापमजानता बाध इत्यप्युमयच्न खमम् । श्चुते- 
एर वाथासनत्यनद् चरक इवाथामनात सथुद्ायरऽनिन्थाप्रश्च। 

डकभूषणाद्यक्तिसयुक्तेवेति स्पश गुरुमजूषयां तदाहेन्यरमिति । 
अथ विशेषजिज्ञासायां प्राचीनावमागासाङ्गन्याय ब्रात्तविभाग- 

माह तत्रति । समथ इति घूत्रचिषयभूतायां बुत्याश्चरयत्व ब्रात्तित्वमि 
व्यच तथोक्या निरूपितायां खत्वामित्यशः ; उच्छसु चखिद्धक्रमेगाह 
समासेति तञ तासां मध्ये सज्ञाशब्दत्वादाह सकति। 

नेयायिकाच्युक्ति खंडयनि यत्ति । नयु त्र लुभविभच््यनुखंघा- 
नाददोषः। अतपव मावनान्वये प्रथमांतपद्जन्यापास्थतेहतुल्व संग- 
च्छते 1 नरोत्पखादौ तु नाचुसधान छोपमज्ाननोषपि बोधात् अत 
एव षष्ठीतत्पुरुषान्कम घारयस्य जायस्त्वं सगच्छत इत्याहायन।ह तश्र- 
इति दाधे मधुरमित्यादो वाक्ये इत्यथः । तुद्यमिति तथा च लक्ष 
णवियथ्य । किचानतस्थलटे तदुचुसखध्ानकस्पने गोर्व तदसिग्रेत्याह- 
खोपरमिति । श्रुनेरिषेत्यस्य समस्तत्वादादेवाथामेति । तिङन्तेनि 
अतपव। 

सुपां खुपा (तडानाञ्ञा धातुनाऽथ तिनं लिड । 
सखुबन्तेनेति च क्षेयः समासः षड्विधो वुधैः 

इति वैयाक्ररणमतेन्मञ्जने सुत्रमाभ्यादिसिद्धमदथ्रनिपादनं दीं 
शितेः छतं । अध्रथर्म तपदाभिन्नपंदे जन्यो पर्थितेरवं भावनान्वयहतु- 
स्वेन न दाोषः। वस्तुतः भरथमाचाद्यजानत स्ताददाकार्यकारण भावन्र- 
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पयंभुषद् पचतथल्तेति तिङन्तघटितसमासेऽन्वात्तथ। 
समासो द्विवा चिकषसज्ञाविनिशक्तः खप्सुपेति 

विहितस्तद्चनख । अन्त्यथतुघा अव्यथी भावतस्पुरंष- 
वहु बीदिदन्द् भद्ात् । तत्पुरुषत्वादि सङेतविदशेष- 
सम्बन्धेन तत्पुरुषा दि पद वत्वम् । 

तच्चाद्योदाहरणं पृषे भूतो भतपूकैः खुप्ुपेति स- 
मासः! पूवेमिति क्रियाविकेषणं पूवंकालच्रत्तिषरं भू. 
घातोः सत्तोत्पत्तिवाथः पूर्वकालघ्त्तिसत्ताश्चय हत्या. 
दिर्बोधः। दिवमिति न्यायेन पू्बशाब्देनोक्तेऽपि अती- 
तत्वे क्तः । एवे विस्पष्ट पडुर्विस्पष्टपटुः विस्पष्ठषदुः 
स्ववानिति बाधः | विस्पष्टमिति पट्ुत्वविदोषणतया 
न पुंसकम् | 

अथाग्ययीमावः । 
हरौ इत्यधिहरि भक्तिः। हर्मधिकरणिका भ. 

क्िरिति बोधः। अधिः सप्तम्यथ वाचकः | उपक्रुषण- 
हासम्भवात्तस्यापि बोघधतुभवास्च तत्तद्वाकयसमभिव्याहारकार 
णत्वक्ञान कारणमित्येच ज्यायः । किच नघरोस्तीत्यादपूक्षले- 
बोध व्युत्पन्नानां तत पव बोधेन तत्रा तिव्याचधिः ! पतेनानुसंधीयमा- 
नविमाक्तकच्वं शाब्दबोधे प्रयाजकानुपुष्या ग्राह्यं तेना नातिन्यास्तिः। 
घटोनेत्यायायुपूर्वीक्ञानत्वेनैव हेतुत्वादित्यपास्तम् । 

भ्राचामासाङ्खत्याय तद्विमणमाह खमख इति । सोजकरमेणाहाव्य- 
यीभावेति 1 प्राग्बदाह तत्पुरूषत्वादीति। तत्न वयो्वाकषययोमध्ये का 
त्कत्वाश्च ना दहत्पत्तिर्ेति । भस्य बोदादरणान्तरमाङ्केव मिति । 

अथान्ययाभावः । 
उदे शक्रमेणाहाथंति प्राचामल्ताङ्गल्यायाह तञ्रेति { अज्यखीमवति 

वशष्यमाणमभिमत्याद)त्समेस्येतति पचव्यवज्चमेवाह ( इत्वर्थः } । 
द्योतेति हि यतः। 
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नित्याद्ावुषः समीपवाचकः कृष्णसमीपमिलर्भः । 
अच्राव्धयानां वाचकर्बादेव पूत्पदार्थप्रघानान्ययी 
भाव इत्युत्समेस्य निवांहः । द्यातकत्वे हि वयोत्यारभ- 
स्य विज्ञेषणनाया एव न्याय्यत्वात्तद्वाधः स्पष्ट एद। 
स्पष्टं चदुपच्रैव भाष्ये । 

एतेन कुम्मादिपदानां तत्समीपे लह्षणा, उपादि 
लात्पयग्राहकमित्यपास्तम्। 

द्योतकस्य प्रजयतीत्यादौ व्ोत्यार्भविशेषणककोपे 
प्रक्रत च तद्विशेष्यकबोधे कारणत्वेन कायक्षारणमा- 
वद्धयकल्पने गोरषात् । 

निद्रा सप्रनि न युज्यते इस्यनिनिद्रं । युज समाघा- 
विति दिवादेरकमकस्य युञ्यते इति रूपम् । अचर 
निद्राकतृकवत्तमानयुक्तत्वामाव इति बोधः! अतः; 
सधरति न युज्यत इत्यः । अतिनिद्रमाखीदित्यादौ त. 
था व्यवहारविषय लक्षणा | इतिहरि हरिङाब्दः शाञ्द- 
स्वरूपपरः इतिः भकारावाचीं इरिषहाब्दप्रकाक्च इनि 
बोधः । पस्य योग्यमनुरूपम् } सनृणमत्ति ! साहि- 
त्थं समभिन्याष्टनाकिियाकारकद्तिसाकल्यं च सहा. 

थैः! तृणसदितं सकलं भोज्यमत्तीति वाधः । तृणसाहि- 
नेययिकाद्युकति खडयति एतनेति षननापीत्यर्थः। तेन पूकैखमुश्चय 

अस्याथेमाह द्यातकेति । णत्वेन तस्यवाच्यत्वन बोधानुरोधाक्त् । नाकं 
कमणि अत्यय इत्याह युज्ञवि दत्तो तदुपायमाहतिरिकि । स्वं सति 
चित्क विरोधं परिदहति अतीति अनुरयोम्याथैक इत्याह रूपस्येति 
सहाथस्तत्पदत्तिनिमित्तं अततएकाह तृणति । 

पतेन साहित्यमवाधेः 1 उक्तसीत्यैवसाकस्ययोतकलतास्येतिउक्छ- 
रपदंसाधुत्वमाज थें साकव्येनात्तीत्यवं इतिच परास्तं 3 नन्वेवं दूज 



१४२ ककार्टदीकासहितायां छघुमन्जूषायां 

त्यं त्वन्नारोपितं प्रतीयत न वास्तवं शोडद्दहा्तिश्व- 
भावात् | सकरमोञ्यभोजनप्रतिषादने एव तात्प 
धाच्च । सुच साकल्येति प्रबत्तिनिमिन्तनिर्दैद्यः } एष 
सददय पदेऽपि । 

सास अधीते । अभ्चिग्रन्थसदहितं तदन्त्मन्थक्म- 
कमध्ययनमिति बोधः | यावत् छोकमच्युलप्रमामाः 
परिमाणपरिच्कि्लत्वं यावद्थः। श्ोकपरिमागसंख्या- 
परिचिछन्नाः परणाना इति बोधः । एकपरि । वि परीतव- 
सनं परेरथेः एकदेतुकं विपरीतवन्तनं, पराजय इति 
धावत् । सप्रगङ्खुन्मत्तगन्ग मित्यादौ सप्तगङ्ासमाहार 
उन्वत्तगङ्ञाधिक्रणमित्यादि क्रमेण वा बोधः। 

एतेन पूवपदार्थप्रचानत्वमन्ययीभावलक्षण भिल- 
पास्तम् । उन्मत्तगङ्गमित्यादावव्यात्ः उत्सभेस्त्वङ्प- 
कियत एव । इत्यव्ययीभावः । 

अथतत्पुसः । 
कू्णधितः कूषणकमेकश्रयणकर्तैत्यादिरीत्या षो- 

धः सासप्रमितः प्रतिपच्चन्द्र इत्यच्च माससमस्बन्धिष्- 

विस्त आह् सूत्रे इति तदकदेशत्यर्थः। प्रह्ञातनिमित्तांशि अदहि- 
वमिति, अतस , सादिस्यच सदथः अश्चिशब्दो्रंथविशाषपरस्तक्ा- 
हा(स्नग्रथात । परमाणम पानसामस्य तचखाजासभवानान्षादत्याहु 

संख्येति वैपरीत्य च जयपिश्चया एकस्तत्र हेतुव्वेऽन्वय इत्यहिकेति 
दक् ख्यद्ात समासदाह सप्तगते । 

म्ाचीनवेयाकरणाुि खंडयति पतेनेति। अस्याथमादोन्मसचेति- 
अन्यथात्च्याया(कभदहात्छय ईत) 

अथतत्पुखषः | 
अत्प्राभिश्रयेणाहयदीति । कालाध्वनोरिति द्वितीयेच्याह संव. 

च्छति । अङृत्दयदिभ्य इत्यस्य खडनप्रकारमाह हदतावित्ि रयोग 
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रिच्छेदारम्भक्ताति बोधः | आदिक्षमेगि >) छः 

धान्यनाथा धान्याथः। हेतो तृतीया ! अथशब्द 
चे। धान्यहतुक धन मिनि बोधः । भासन पू 
बः । अवध्युत्पत्तिकालछावधिमहुत्पत्तिकालटय) पानाद्चस्य 
व्यवघाथकत्वेऽय प्रयोग ६॥ पवसरसोति अभास दथवा. 

द् नाथक्रलहमिश्चयाग हव पूवंयोग पि तृतीया । माषोनम् 
उनशाब्दाधः पूणत्वसपादक्रवस्त्वमाकवान् । कलहः 
कोधपूवका व्यापारः । वाक्कलहः वाग्रूपःसहति बो- 

¦ । दध्योदनः दध्युपसिक्त ओदनः । श्रत्तिस्व भावल- 
भ उपसकः । यूर्दार् । यूपरूपाककारोपकारकं दा- 
चात काधः। अदईवधास्ःद्यः षछातत्पुरुष्प इत्यन्यन्च- 
विस्तरः ॥ ॥ ह 

पुव स्नातः पञ्चादचुदिप्तः सनातानुरिषः स्नानो- 
तरकाकानुरेपनाश्चय इति वोः | एवमादिः स 
मानाधिकरणपदस्तत्पुरुषः कमधारय इत्युच्यते । उ- 
इति तथाचावध्युक्तन्तिकारवाग् अीतनग्यवधायककाटग्रार्वरतिकारो- 
पच्चिकः पूवशब्दार्थःः । भ्रङुत्यादिभ्य इत्वस्य खंडनेन टक्षण- 
भावादाद्. पूचति । तथाच नृनीया असमेदे । तेषां तत्नामेदेन सव- 
त्रान्वयस्तदेवाह भाषोनमिति। स्वा तृतीये त्याह वाम्ङ्पद्ति।बोध 
माह दध्युपेति तादथ्येचतुथ्यन्तेन समासादाह पचेरूपति प्ररूतिवि%- 
तिभाव एवायं अन्यत्र चतुध्थो नेव समासो लक्षणापि तदुष्वनयन्ना- 
हा द्वति । अन्यत्र हेखरादौ । 

अथ समानाधिकरणसमासमाह पृदामिति । पूवैका केत्यनेन इत्ति 
वलङम्यमाह स्नातः सखरानोचेति । तत पवाकांतरसन्तामादहवमादिरिः 
ति तत्रवीजमाह समेति । पदयो स्त्वं चश्च्यतऽचुपदमेव । पृतरमित्यादि 
खच्यते श्त्यत; पाठददहैवोचितः सौत्रक्रमात् तस्वागवीजामःव- 
चायमाद्वियतेपवेत्यग्रे कचिटश्यमानो ङेखज्प्रयादात् । भराग्बत्तिव्यव 
धायककाटप्राम्वर्तिं । घनदवामः पुरुषव्या इत्यादौ उपस्ानान्युपमि 

१७९ 

नदे 
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पमाने(पभित समास्थोयंदक्तन्यं तन्निपाताथप्रसङ्ख उ. 
क्तम् । प्रसन्नेन दगन्जनेत्यादो सयूरन्यंसकादिसमा- 
खः । पूवैषदाथप्रधानता परवल्लिङ्गता च तत्त एव। 
राजान्तरमित्यादौ तदिदितसमासस्यापि पूतैपदाथं 
प्रधानत्वात् । नतूपभित्त व्याघ्रादिभिष्रति सामान्य- 
धमेप्रयोगात् । नचालुपात्तधर्भणाच्र साटदर्थस् । घर्मा 
पादाने उपात्तधमेणव सादरखयमित्यथस्य प्रका द्- 
चराम स्कुटत्वात् । पुरन्दुः सक्खकर इत्याद्ावुपात्त- 
धमानिरिकतघर्मेगण सादरपस्यामावाच। 

किचद् खन्न समानलिङ्वचनस्वे एव व्रवरीते अ- 
तएव परवल्लिङ्गमिति सत्रे 'तत्पुरूषश्चापि कः प्रयोजय. 
ति यः पूवेपदा्प्रधान एकदशिस्रमास'। इति भाष्यं 
दन्दरैकदेशिनोरिति न्धासेन तत्पुरुषग्रहणपलयाख्यान- 
परं भाष्यं च सङ्गच्छते ! अन्यथा ठगञ्जनत्यादेः पुश्च 
पदायप्रघानस्य ददवमानपरव लिङ्गस्य सत्वेन तदस. 
ङ्तिः स्पदैव । दगज्जस्य वीक्षणान्वथस्तु तस्य पुर्व 
तमिति सुत्रद्वयविषय बोधादिकं सवे धाक् निपाताथवदे निरूपि- 
तमित्यादहापमेति। 

यत्तु दगञ्जेनेच्यादौ ने।पात्तधर्मेण सादृद्रयं किच्वुपात्तनैव खा- 
मान्याप्रयोगादुपमिवसमासरेनोपमेवेनि न दोष इति भंचस्तन्नेत्याह् 
पसन्ननेति नन्वेचं कथं पूवेपव्ाथनध्रानस्वाद्यत आह एवेति| तन 
समासरदेषेच्यथः । नन्वन्यज्न तद्विषये नेद् दष्टमतयषह राजान्तरमिति 
अत्रो पपत्तिरग्रे वक्ष्यते । अथिनोपाम्रेतसमासः । तदुक्तेः प्रामाण्यनिरा- 
सायाह पुरेन्दुरिति । तस्य विरद धमद्धयाक्रांतत्वस्य तत्त पएवेत्थज्न पा- 
णिनिसखम्मतमप्युपामितस्मासा भावस्तत्रेत्थाह किचेदमिनि। उष. 
भिक्तमित्तीत्यथेः । समानाधिक रणाधिकारादन्य्ोषमाया दुष्टत्वःचे- 
ति भावः. | भाथमिकभाष्यसम्भ्रतिप्याहातपवेति वस्व वत्वस्य 
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पदायथप्रधानत्वाल्लिर्बाधः । सुखचन्द्र हृ््यादावपि मयूर. 
व्यसकादिसमास एव तस्य वूवेषदार्थप्रघानत्वात् च- 
न्द्ररूपकव्यवदह्।रः परवट्लिङ्तापि तत एव । 

एतेनोत्तरपदाथप्रघानत्वं तत्पुरुषलक्षणमिलपा- 
स्तम् । दगञ्जनेत्यादावन्याप्षः | सुपप्रतीलयाद्यव्ययींभा- 
वेऽ तिव्याघ्नेखोत्सभेस्त्वाद्वियत ठव । 

नीच तदुत्पलं च नीखोस्परस्र । अज्र वाक्ये च. 
कारप्रयोगेण प्रव्॒तिनिभिन्तात्पछृत्वनी छत्वयोश्ष्यम।- 
णरीत्या नीलोत्पर्योषां साहित्यं भासते । अतर. 
वात्र दन्दभाशद्ानवकारान कमेधारयेण बाधाच्चेति 
माष्ये उक्तम् । एवंच नीलत्वोत्पलत्वसमूदवन्नारसु- 
त्पलनितति कोधः । मीलखमानाधिकरण तर्दसिन्नघुत्प- 
तद्विहितसमासतव्वादेवेत्यथः । तस्योपरक्षणस्वेनाप्यु पपत्तेसाह ददिके- 
ति अन्यथा तस्यतत्वस्य तत्वार्नगीकारे । सत्वेनेति तच्यागेन ताचत्प- 
येतधाचने बीज्ञाभविन विद्िप्यान्जेदक्ताद्ाल्स्यप्रतीत्या निवोध 
पवातपवान्न परिणामारकारः । मुखचन्द्र इत्यादावपि विक्ञेषणस- 
माल पव । चन्द्रङूपकचवव्यवहारस्तु तद्धोधोत्तर मनसा चन्द्रधरहियोा- 
गिकामेदस्यापि सुखेप्र्तततिरुपपद्यत इति । 

तन्नेत्याह दगन्जस्येत्यादि । व्यवहारे हेतुमाह तस्येति प्राम्बदाह 
परेति । स्पष्टं चदं का्यप्रदीपरोघोतेऽरुकारसुधायां च । प्राच्चीनवैया. 
करणोक्तं खण्डयति एतेनेति अस्याथम्ाह हगित्ति दोषांतरमाह 
सखूपेति धाग्बदादहयात्सगे इति । 

विशेषणं विशेष्येणेत्यस्य विषयमाह नीरं चतदेति । अच्र स्वो- 
यजी णेनेयायिकादिसकर्मतासङ्त्यायाहाजाति कमेधारयविशेखे इ. 
त्यथः । पएवमघ्रपि । नीलच्वोत्परुत्वयारिति पाडः । अन्यथा तु अभ्य. 
्हितत्वविवक्चा बोध्या अत पवाधिमदिरोधो न वक्ष्यति } अतपव 

क 
सादिव्यभानदेव। अज्ञानतः हाडूमयामाहानव्रेति । आये आह् नीचो. 
त्पेति । दितीये आदह नीेति । नेयायेकादयुक्ति खण्डयति पतेनेति 
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खमिति वा | तच वाक्ये इव घतत चराव्दाप्रयोगायै- 
कार्थीमावः। 

एतेन कमेधारयेऽवयवक्क्त्यापस्थितयारथयोर्वि- 
छास्प्रविक्ञेषणमावस्तंम चान्न तत्रेकार्थ(जाव इत्य पास्तम् 

केचित्त परिडतो ्द्यणः दधि रूचिकारी- 
त्या दिवाक्ये इवं परण्डितन्राह्यण इत्यादेश त्तावुदेदेय- 
प्दियेयमावेनान्वथवारणायेको पस्थितये सः । अतएव 
वषटूक्तेः प्रथमभक्ष इत्यच्च भक्षान्तरतिधिरेव । नतु 
होतृचमस इततिसखमाख्यावरात्पसषिवषटकन्तसम्बन्धिभ- 
क्लासुवादेन पाथस्यविधिररात भापभांस्तकाः। 

तद् तस्याबह्यकस्वेनेत्यथः | 
सऽथिदिति भूषणकारादय इत्यथैः! तेद बहूनां बत्तिधर्मीणानिनि 

कारिका पक्षांतरतया एवं सिद्धान्तत्वेन व्याख्याता सः एकार्था. 
भावः । सति हि तस्मिन्धरपदात्घटघरस्वयेीरवतरसंखष्टस्वा्थस्ये, 
वोपस्थित्या तथाच नियामिङ्ायाः पथगुपस्थिते स्थावाञ्च दाषः। 
नच नामाथेस्य तादात्स्यावच््छिन्नविधेयतया वोधे प्रथमाततपद्रज. 
न्यापस्थिति्दतुरति न दोष इति वाच्यं दधि दन्यतित्याद्रादपि 
तथा वोधानापत्तः । द्युघप्रथमयः प्रथमान्ठत्वेनापि समानं । 

अन्न खमतिमप्याहातपवति तन्न तदङ्गीकारादेवेत्य्यैः | नच प्र 
धानस्य सविदोषणत्वपि बुत्तिस्वीकारण वषटूकन्तविशिष्टभक्लालु 
वादेन प्राथम्यविधिरिनि काच्यम् । पथमसक्ष इति समस्तपदे एकः 
प्रसरत्वेनेकांोन तदुदिदयापरये तेन तद्धिष्यसम्मवादन्यथा प्रसर. 
मदादसरामथ्योत्समासानापतिः । प्रससेत्यस्थोपस्थत्तिभदादित्यथैः। 
निक्ञोपस्थिति विना तथान्वयास्तम्भवात् । पकोपस्थिति{चिषयाभ- 
कत्वं हि सामथ्यं अुखहितत्वं विग्रहवाकयात्तथा बोधसम्मदेपि 
गोरवसुपात्तस्यावाच्चकत्वापत्ति्च । पतेन केवलमक्छा्ुवादेन अ 
थभ्यदिधिरित्वप्ययास्तम् । तदसित्रत्याह भक्षान्तसरेति । नयु वचना 
न्तरामावात्तस्य तत्परा्षिरेव कथम ताह दोत्रिति । तस्या भश्चमनि- 
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यद्ुत्तयोगप्राथम्ये उंदेहयतानियामक्ते | पञ्ास्व-त- 
दृत्तयोगो विधेयतानियासक्तावित्ति तु न युक्तम् । भ- 
थमो भक्तः पण्डितो ब्राह्यण इत्प्रादौ तथा वोघदने- 
न तस्य व्यभिचारात् । अपक्त एकाल् प्रलय इत्या. 
दिरघ्रष च्यभिचाराच । अततएव ब्ृद्धेरपि “द्रत्तयोगः 
प्राथम्यसभित्याद्युदेदयलक्षण'पित्यच्रादिषद्ो पाद्ानना- 
स्यानयत्थं सूचितम् । 

नच विदष्यतयोपरस्थिातिविषेयतयान्वयनिया- 
मिकोति वाच्पम् । पदादि रेष्यतयेवोपल्थितेः । विच्चे. 
्यतासमानाधिकरणव विघेयतेत्यपि न युक्तम् । अ 
ज्ञाताथंस्येव विघेयत्वेन तस्य वि्ाष्यत्वव द्धिदो षणत्व- 
स्थापि समभवन निमे मानाभावात् | 

नच तथा चाब्दवबाधं परति उदेहयरिषेयवाचकध- 
टिततैकसमस्तपदयिन्नपदजन्योपस्थितिर्हतुरिति पएर्वो- 
ते पीतवासाखतुभज इत्यादौ चन दोष इतिवा 
मित्तच्वादिति भावः । दं बषटूकाराश्च भक्षयेदिति सूत शेषम 
क्षणेति सुकम् । 

नन्वभेदेद्यतागमकस्थ यद्ुत्तयोगदेविंेयत्तागमकस्य तदृत्तयो- 
गदेश्धामावेन कथ तथान्वयापादनमतत आह यहृत्तति । इत्यादौ 
तञ्चापि । कवचिच्वथा पाठ एव । प्राचां प्रन्थासंगच्याय चछास्यीयमःपे 
तमादायृक्तेति आदिनाधैधातुक हेष इत्यादि । तेषासपीदं सावि. 
कतय नेष्टं कितु तथेवेत्याह।तपवेति । तस्य तत्र व्यभिचरितत्वादे- 
वेत्यथेः । एव च तथान्वयवोये उदेद्यवाचकसमभिव्याहयततदस्त. 
खष्टायवाधकलिधेयव।चकपद जन्यो पस्थितेहं तत्वे ऽन्यव्रद्रो षस्य स्पष्ट 
त्वादाह नच तथेति । पूर्वोक्ते पडडितब्राह्यण इत्यादो दिना गज्ञोधरः। 
सघ्चश्चर इत्यादि । 

एतन अकारास्तरं ततो दुवे्भ्िति भूषणोक्तमपास्तं । स्षमासव- 
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क [भ © च्यम् । सकलद्रत्तिभेदधरितगुरुतरकायकारण भा वक- 

ल्पनापेक्चयेकाथीं मादस्वीकारस्य लघुत्वादित्याहुः । 
तन्न । तथान्वयाभिप्रायेण समासप्रथोगे पात्रत्वा- 

दिपयांलोचनोत्तर बोधस्येषत्वात् । अतषएवालकारि 
क भ न क क. [क # ५५. 

कैरुदेयानन्तयोमावेऽपि विधेयाविभक् उक्तो न्यक्- 
कारो द्ययमित्यादों । तन्न विलम्बेन तथा प्रतीतिस्तार- 

रि [ष् (1 ५ क छोत्सगपरित्यागात्सहद्यवेखुख्यं वा दुिकबीजं । तथा 
्रक्ुतेऽपि विलम्बेन प्रतीतिः) समासे तथाऽप्रतीतिरिव्यु- 
दन्यन्र्ठावपि तथाबोधघस्य नेष्टत्वादाह सकलबुत्तीति प्रामुक्तमेव दो. 
घमाह चथेति । उदेदयविषेयभवेनेत्यर्थः | अनेनातिप्रसज्गो वारिनः । 
अपिना च्यस्तप्रयोगे । आदिना अग्राप्चस्थले तथाबोधस्येति पाडः । अर्थ 
उक्त एव । अतव तद््भिप्रयोगेण तदुत्तरं तथा बोधस्येष्टच्वमित्यास्ष- 
यके वाक्यदोषकथनावसरे प्रकाश्कारादिभिर्धिधयाचिमक्षदोदे इद्. 
मुदाद्तम् । „ 

न्यङ्कासे ह्ययमेव मे यदर्य स्तन्नराव्यसों तापसः । 
सोप्यत्रेव निहति राश्चसङुटं जीवत्यहो रावणः ॥ 
धिच्स्धिकृशाक्रजितं प्रबोधितवता कि कुम्भकर्भन वा; 
स्वगन्रामरिकाविद्धुटनडथोच्छनैः किमेतेभुजेः ॥ 

इति रामेण रा्चसक्षये क्रियमाणे श्चुष्धस्वान्तस्य रावणस्य स्वा. 
धिक्षेपोक्तिरियम् । अन्न ध्रा्तारिसत्वमयमित्यनूद्य न्यक्रारत्वस्याथाश्च- 
स्य विधेयत्वं । तत्र चोदेदयविधेयताद्ाखिबोषे विययवाचकपद्थाग्व- 
स्ति उदे दयवाचकपद्जोपस्थितिरहै तुरिति कार्यकारणभावादयमेव न्य- 
कार इत्युचिः म् ! तस्य चाकरणाद्विसूष्टविघरयां शत्वं ' अ शाब्दर. 
चनाविपरीता कृतेति वाक््यस्यैवायं दोषो न वाक्यार्थस्य ! तथा च 
त्र न विधयत्वाध्रतीति दुषकताबीजं तदतदभिगरेत्याह् तत्रेति । वि. 
लम्बेनेति विपरीतायुपूर्वीधरतिसंघधानपृैकमिच्यादिः । कचिन्तथा पारः 
एवमग्रेऽपि । यकलिस्विता भ्रतीतिर्दिं उदेदया । ध्वनितं चेद् बृद्धि- 
सक्षासूचरस्थभाष्यादिषु। 

पक्षान्तरमाह तादशोत्तगेति । उदेदयानन्तर्यत्वथः । विम्वे 
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त्समेपरित्थागेन सहृदयोद्धेगो वा दुष्टिबीजन्तददेव 
च्वास्यापि नासाधुता । अष्रक्त एकार पत्ययोऽम्पासरलो 
पश्चति सौज्नपयोगात्। अतएव सक्षदशारल्लि्बीजपे- 
यस्य यूपो भवति लोहितोष्णीषा ऋत्विजः पचरन्ती- 
त्याद्ा बाजपयसूपारलचुप्णाषञ्चानृदयय सद् शत्वला- 
हन्या द्ाचाधारति मामांसकाः। 

नचाच्र यूपारट्न्युरुणाषयोरतिदेश्यप्राप्ततथातिदे 
चादुपदेशास्य बलवर्वेन पूवमेतरेव बिशिष्टविधिरिति 

च्यम् । यूषच्छत्विजामप्यतिदेशप्राञ्चतया तत्पयी 
लोचनोत्तरपेवास्याविधेः प्रघुत्तेः प्रथमतोऽच् विदिषटति- 
धिरेव । प्राप्ताप्राप्ाविवेके तु विरषण पयवसानमि- 
त्यस्थाप्ययमेवाथः । आपाततः प्रतीतावपि पाक्तत्वा 
दिषधोलोचने तथा तात्पयेग्रहाच्छाब्दवोध हति । 
उच्चारतशच्द्स्य ताल्पधम्, तत्तात्पयाद्बाक्थापि पा- 

सत्वादिपयालोचनमेषव तथान्वये तात्वयग्राहकम् । अ- 

नतव पाण्डता ब्रह्म ईइत्यष्दा यरधचात्रापत्व तनचक् 

विधेयता दधायण दटरपत | यहूतचमादक््वप प्रात्र 

नेति वाक्यानु संधानपृवैकमित्यादिः। पक्षान्तरमाह समासे तथाः 
ऽप्रतीतिरिति अञाकारपरटेषः असमासे तथा प्रतीतिपाडठान्तसम् । 
उभयत्र मानद्धयं यथाक्रममाहापृक्त इति । सोत्ति इदमुपलक्षणं भरा. 

गुक्तवा्तिकम्रयोगस्यापि। इद् परसमठमपीत्याहातपवेति । समासतेपि 
तथान्वयांगकारादेवेत्यथः। आदिभ्यां यद्यपि चत्तुरवत्ती यजमानः 
पचावत्तेवदडाकर्यत्यादाचवत्ताद्यनूद्च पञ्चत्वादपरिग्रहः। अन्र.(सयु- 

तो) स्तदोदः पूषेमिति । तत्परचत्तरित्यादि 
अस्यविधरुपदेश्लत्वाबच्छिन्नस्थ तदी यददिषिखदधभ्रन्थात्तरमपि 

योजयति प्रथमत इति एतेन तस्थ मानसत्वभ्यवच्छदः । इदमथ॑मा- 
हापेति । तस्ढ कारणच्वनक्रेवखं तन्नेव क्गिखन्यत्रापीत्याह वाक्ये 
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त्वादेरेव गमक्भकवं च समासे तथान्वये एकपसरता- 
मङ्गेनासामय्पात्समासानापत्तिरिति सीमां सकनव्यो- 
त्तमरपास्तम् । प्रथमनक्ष इत्यत्रतु समासख्पापश्चपा 
वाक्यश्चुत्योषेखवत्वेन प्रथमतोऽनमैव भक्षान्तराथाभे- 
रिति नदोषः, 

नन्वेवं कटोऽपि कम मीष्मादयोऽपीति भाष्यो्त- 
पक्ष परमेण कारकेण क्रतं परमक।रकेण कृतमित्यादरौ 
तत्पुरुषे तुल्यार्थेति सुच माष्योक्तस्य परिमिशित चि- 
भक्त्या सखमासस्यादुपपचलिः | विदषणविश्चोष्यथो 
देयारपि तच्र पक्षे करणत्वेन क्रियायामन्वयेन साम. 
ध्याभाषात् । 

नच यदययक्किययाप्तुनिष्नमं तत्सवं कर्म । यन्य. 
च्कियायां साधकतमं तत्तत्करणं द्रव्यं गुणश्च । नद्यस क- 
टमाच्रेण सन्तुष्यति । एवंच स्येवां कियाय परक का- 
रकत्वात्सवभ्यः कलोद्ावेव तत्तदिमक्किरिति हि त- 
त्पक्ष्बाज । तदयुक्तस । जासनङ्यनादिक्रियो पयो मित. 

धति नन्वन्नप्रानयुक्तात्तयसङ्गत्यापत्तिरतं आह यद्त्तेति । एवेन तथान्व- 
यव्यच्च्छदः 1 पवच उक्तरीत्या तदुपपत्तौ च नत्वनया रीत्या पथम- 
भक्त इत्यत्रापि तथान्वयक्चस्मवे भक्तांतरवषिधिर्ममां सकोक्तो दुःसङ्ग- 
तः प्रागुक्तः स्यादत आहप्रथमरेति । समस्येति होकचमस इतीन्य्ः। 
भवलक्रमाह चाक्येति पव उक्तरीत्या कर्मधार्येऽप्येकार्थामः- 
वाक्ञक्मिण पक्षान्तर शङ्क(सुद्यादेवाह कटोऽपीति । निभुखच्चं 
(नरच्रष्ट तत्पुरुष इति तञ्च हि तदतिप्रसङ्गमासच्त्क्य प्रतिपदोकप- 
रभाषया सप्राहितम् । तञ्च पञ्चे कटोपीति माष्यं ।चछपश्चे । 

ऋ्यदााक्तं दुष्रयाते नचेति । साष्याश्चयं तदुकमाह यद्यदिति 
शहतराङ्कस्थर आह यद्यदिति बीजं वाच्यं वद्युककमिति पाठः 
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या द्रन्यस्पेर्प्तितत्तमत्वेऽपि गुणदेस्तत्वाभावारिति 
वाच्यम् । कारकान्तरापेक्षयेव प्रकर्षस्य विवश्लणात् । 
नतु स्वकच्तायान्पि ¦ अन्पथाऽचवेन पथा दीपिकया 
त्रजतीत्यादौ सर्देषां करणत्वानापत्तः। 

नच पाष्णकपरस्परान्वयेन सामथ्यसिति खार 
म्र । तस्य दुवेचत्वात् । तथादेस नश्ाब्द्ः; चाब्दृबुद्ध 
कमणां विरम्य व्यापाराभावात् । 

नच गुणादेः परिच्छेयाकाट्ासस्वेन द्रव्यस्य च- 
परिच्छेदकाकाट्ुसत्येन प्रथमं द्रव्यगुणयोः ओौनक्रि- 
याखन्बन्धेऽपि पञ्चादुक्ताका्कावदहात्परस्परं विकोषण- 
विकशष्यभावेन विदिष्टस्य करिथासम्बन्धविषयो बोधः 
आका्कावक्चादेव पुनरलुखन्धान शाब्दस्य । कारकस्य 
किथान्वय इति च श्रौतप्रथमबोधेनोपपन्नम् । दवितीय 
मादाय च साम्यमिति वाच्यम् । एवंहि श्चौतसम्ब. 
न्धस्य बलवर्वात्तच्रच प्रत्यक सापुत्वबाोधाच चवेनं 
छागलारुभेनेत्यादिविषये दवेतच्छागामावे कष्ण. 
च्छागे येन केनचित् दइकेतेनापि यागस्य साड. 
त्वापत्तेः। 

एवा्थपेवाह नत्विति । केयर पयोगमेवादाभ्वेनेति । ननु स कि कान्द 
उत आथस्तत्र नाद्य इत्याह स नेति। सत्वेनत्यस्याघ्रेऽन्वयः । उक्तरी 

त्या आह प्रथमभिति । उक्तेति उभयाकाक्चिव्यथः । अस्याव्यवाहता। 
न्वय. । पश्चाद्धित्यस्य वोधेऽन्वयः । अतएव सम्बन्धेत्यस्य तद्बाधे. 
प्रीत्यर्थ बोध्यः । तस्यापि शाब्दत्वमाहदाकल्षिति उभयाकाक्षस्यथंः। 
पन्नमिति पतदभ्यपोद्धारवुद्धधाश्चरयेण कट्पनामेति ब।ध्यम् | 

ननु पुनरजुसंधानमपि कि प्रत्येक विमक्त्यन्तस्यात तद्राहेतस्यः 

4 <9 
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कच तत्तद्धि म कत्यन्तस्यानुसन्धाने कारकत्वेन द्र. 
व्यान्वयायोगात् । नच विमक्तिरदहितस्यानुसन्धानं त- 
स्था्ोघकत्वातत । न केवला प्रक्रातिरिति निषेधाच। न- 
चसमस्तपद्ानुसघानम्। यत्र समासात्पाक्परस्परान्व- 
यस्ततैव समासाभ्युपगमन तदनुसन्धानासम्भवात् । 

फिच समस्तपदालुसन्धानेन साभथ्थवर्णनं सामथ्यै. 
स्तानाधीनश्च समास इच्यन्योन्याञ्चयापत्तिः। चेषं 
सति वाक्ये परस्परसुदेदयविषेय भावेन परस्परान्वयतस्प 
दौरुभ्यापत्तिः । समस्तपदे परस्तथान्वथास्वीकारात् । 

नच 
यद्ल्त्तयोगः पाथम्यभिच्याद्यदेरयटक्षणखम् ॥ 
इत्यभियुक्तवाक्ये प्रथमं क्रियान्वथरूषमेव पाथ- 

म्थमन्याट करस्था तिप्रसक्तत्वात् ! एवंच तयोरुदद्षािये- 
यत्वाभ्चां क्रियान्वय आवद्यकः ¡ नहि समासपदैक- 
दरास्याख्यातेनान्वयसं मवः । आदा समासचटकपद्ा- 
थान्वय एव तस्य साधुत्वाङ्गाकारादयमेव समासाद्ा- 
चकाथाभावो नामतो न समस्तपदे तथान्वयः । रके 

कमानिया 

समस्तपदस्य बा। तच न्य इत्याह किञ्चेति ! कारकः इत्य धिकारब- 
रुन कमादेविभक्तीनां क्रियान्वयोचित्यात् इति भावः! न द्वितीयं 
इत्याह नचाति । अन्त्ये दाषान्तरमाह कचति । पवमग्रडपि एवं सति 
समस्तयदानुसखन्धाने सति । वाक्ये इत्यस्यान्वये ऽन्वयः ! दौम्यं 
चाद्ुख हिन समस्तपदे तदाह समस्ते इति । 

नायं स्वपश्चे दाष इति सूचयन्नाह परैरिति । ननु समस्तपदे त- 
थानन्वयेऽन्यदव बाज, न भरायुक्तमिति नायं पररीत्यापि दोष इत्या 
शयेनाह नचत्ति वाच्यमित्यज्नान्वयः । यतीति अगप्रक्त एका लित्थादा- 
देत्ति भवः । तयोः उदेश्यविध्ेययोः । इद् तत नास्तीत्याह नहीति 
व्मख्यतिन पदान्तरेण । तस्य समासस्य । पवन विदिशेकोवास्थाति 
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तु आदान्फान्तासमस्तपदयोः किथान्वथसम्मवेन पञ्चा 
दनुखंहितसमस्तपदेऽपि तथान्वयसंस्मव इति वाच्यम्| 

पूवेमनुसंहितास्रमस्तपदे तथान्वयसमवचेनो पात्त- 
समस्तपदेऽपि तथान्वयापत्तः | कचो दडयत्वदिषेयत्वा 
भ्यां तथाः क्रियान्वय इत्युक्तिमाच्रं रमणीयम् । तयोः 
परस्पर निरूपितत्वनोदेदयविधययेरेव तदूपेणान्वयात्। 
क्रच नीखखुत्पलमस्तीत्यादो सत्तायास्ुत्पटस्यो देरय- 
त्वेनान्बये तस्था विधेयत्वं वाच्य, नीकस्य विपेयत्वेनः- 
न्वये च तस्था उदद्वत्वं वाच्यम् । न चेद्माघ्रात्ति वि- 
ना सभवति वेरूप्यात् , वाक्ययदञ्च नविध विषयेऽ 
लुभवसिद्धः । किचांनयुक्तगक्तत उदेदथस्व प्रायम्य- 
रखामेऽपि विधेयस्य न तल्ामः 
तद्रुत्तयोगः पारव स्या द्धिघयस्य ङक्षणम् । 

इति तच्छषात् । किंचेको यणित्थादाविक इति 
षव्यन्तस्यादां क्रिघान्वथासंमवः | स्थान्यादेश्ामावसं- 
स्वन्घस्य षष्वथत्वेन तस्य क्िथायासज्नावात | एवं 
राज्ञः पुरुष इत्यादा खस्वास्नमावसम्वन्धाद्यथशरय- 

छयामपि तथान्वयासम्मवः । किच भवदुक्तं परास्य 
जनकत्वञ्यवच्छेदः । विज्धिष्टविषयच्चच्यभावात् । एवमप्यक्र न दोष 
उक्तं श्त्यादश्रकृत त्विति । परमृकारकेण छतमित्यादावित्य्थंः । 

५ (५ 

प्रकुतावरूदस्थटदाष तवद्ाह् धामा तथान्वयात । तयस्नाभ्या 

तदन्बयलयथः । अभ्युपत्य वाद्ाऽ य चस्तुतस्तद्युककमवत्याह केचा- 

दरयात । तयाः उदहश्यत्वावधयत्वर्या ॥ 
अभ्युपत्य चाद्नबाह् कच नारमत । सत्ताया एक्पद्ाधप 

स्थितायां । तस्याः सत्तायाः । तथवादह् किञ्चेति । प्ाथम्यति प्रथमं 
७, इ, क्रिवान्वायित्वरूपेत्यथैः । तथाचैवचेन्याद्क्तिरसगतेवेति भावः ¦ तथ- 

चाह किचेक्ति। तथेवाह किञ्च मेति। शषेति तद्धस्वयोग इत्यादी 
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मप्थसङ्गतम् । अनियुक्तोक्तवाक्यरोषविरोधात् | न्ध. 
कारो छयभित्पादावुहदयस्य पाधस्याभावेनाचिसपष्ट- 
विघयांश्तेत्ति प्रकाश्ाक्तेरसङ्खतेख ¦ 

अपिच ृद्धिरदिच्छच्रमाष्य पूर्वोस्चारितः सज्ज 
परोचारिता स्ञेत्यादि मन्येन पूर्वो च्चारितित्वरूटपप्राथ- 
म्धस्पे वोक्तत्वात् । उक्त एकार्थ नावोऽपि निूरुः तत्त- 
त्पत्ययविं घायक्छशासीयप्रल्या सात्तिन्यायस्लिकया भर. 
करतिधरत्थयौ सहां जूत इति भाष्यसंमतव्युतपत्ैक 
धक्रतिपरत्यथयोस्तहु मेन तदडिनविषोौ सम्परिमाक- 
पस्थिने नोष्योक्ताया वेयध्य पत्तेः ¡ अस्मदुक्तेकार्था- 
भावस्यैव समर्थ(पदाथे)पद्ाथताया भाष्ये उक्तैश्च) 

नच मानसः पार्णिकरयोध इति वाच्यम् । चाब्द्- 
योरगदारकपरस्परान्वयाभावेनासामथ्पंस्य तदवस्थ 
त्वात् । किच नीलघुत्पलं पद्यत्यादै दुरनकर्भत्वस्य 
साक्षादेव शणे सस्वेनाक्राड्ामावेन पार्णिक्वोपे मा. 
नामावात्तत्र समासानापत्तिः । यत्र गुणवाचक्षानरं 
स्वपरिच्छेद्यद्रत्यदारा क्रियाकारकत्वं तन्न परिच्छदं 
द्रव्यं किमित्याकाङ्ायासुपात्तसेवेत्वरूणाघकरणवा- 
निकोक्ेः 1 

त्पथः | किचेत्यु ् तादेव भाष्यविरोधस्पदोषमादापियत्ति । उक्त इति ५. से ५ न ५ क अयमवत्याद्ना समासे दोष्णमाचादाह् तत्तदिति पकोपस्थिनि- 
भे ७ 

® श कः दन क क् जनकरूपत्यथः । एव तस्य शाज्दत्दं निरस्यात्यपक्षं निराचष्टे नचि 
मानसत्वदिवाह शब्द्रयोरितति। तथाचोक्तस्थले समासानाप्तिः । 

अभ्युष्य वाषात्तरमन्राह किति मादात् असामथ्यौदति शेषः 
तंत्र नीखोर्पछ पश्येत्यादौ 1 व्च मदणया िगाश्येत्यज्न गुणिनि नेव 
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सिंच नीलादिषदाथोनां परिच्छेगाकाह्ायां द्रव्य 

ख पात्तुणवदेव, गुण उपात्तद्रयश्त्िरेवेति नदसस- 
मविषयकस्थापि पार्िणिकस्यं खामेन नियमतोऽभद्- 

विषयकपार्िणकबोधालछाभन सासानाधिकरण्यानामे- 

त खमा स्यानापात्तिस्तन्निमि्तपुं बनवाना पत्ति दद 

नीयामानत्यादौ तद्वारणाय घ्त्तो वत्तः प्राक्च यच्र 

सामानाधिकरण्यं तन्नेव पुंवत्वप्रवरत्तेः। एतच बहुव्री. 

हिप्रकरणे स्फुटीभविष्यति । एतन समासघर.कामूतं 

गुगिपरमित्यपास्तमिति चत् । 

अच्राहुः । भीष्म कटं कुचित्याद्। माष्मादियख 

विश्जिषक्य्स्य करोति क्रिचयेर्सितरवात्कमत्व तच्च 

कटपदरोत्तरद्वितीयथा विदिष्टस्य प्रधानानतिररिक्ततया 

प्रयानमतस्य तस्पाकच्छो विच्िष्टगतं तद्ािहितमवाति 

ीदमादिभ्यो दितीयान स्यादिल्याकाद् साष्यावाशः 

छकर्मत्वस्य समानविमक्तिकिकेषण वेना प्रलयायाये- 

तुमश्शक्यत्वेन भीष्माद्िनामपि कमत्वद्यक्तिमनत्त्वादु- 

लक्षणति भावः । उपात्तमेवति पाध्णिकमानसबाधनंति मावः । पवच 

तद्वीत्यायं दोष दति बोध्यम् । तद्रीत्येव दोषान्तर तत्राह ॥किञ्वाते 

चेति द्रभ्येत्यर्थः | कस्य बोधस्य । नयु समास्तचटकाभूतस्य गुणः 

परत्वान्ाय दावः समासे िन्व्युत्पत्तिस्वाकारादत आह तन्निमत्त 

ति बह्ुवीहिः । उक्तरीत्या माज निवाह उरशा दृशाते । जादना क- 

मारीपुरुष इत्यादि । तत् पुल्व । चच्तः स्वाकासत् । अन्वयथाषष्रसमा 

सऽपि तत्लम्बन्धिवोघेन इत्तो सामानाधकरण्यावघातन तदापः 

त्तिरिव तदाहेतन्चेति | 

पतेन पुवत्वानापत्तिरूपद्वितीयदोषण । तावताप्यानवाहाद्ति- 

भाव । तत्वात् तत्तमस्वात् । तत्रकररति पाठः तन्नकरत्यपाटः । असल 
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्तत्वेऽपि द्वितीयेत्येकं समाधानं क्रत । 
तस्यायं भावः-विरिष्टस्य कभेत्वे विहाषणस्यापि 

तरेवमन्यथा विशिष्ट कम॑त्युक्तिञ्याघातः कुण्डली प 
ण्डत इत्यादो कुण्डलादे; पण्डितत्वप्रमा तु न ¦ हि. 
खा ध्वस्त इत्यादा विशेष्ये बाधे विङशषणगतश्य तच्रा- 
रोपण प्रतीतिवत अच्च विदोषणे वाधे बविदाषधग 
तस्यार पेणो पप्तः । एवच तदंशो भ्रप्रत्वं ज्ञानस्य, 
यन्न त्ववाघस्तञ्च नांलेऽपि तन्वम् । विदाष्टगतेकनकष- 
मत्वव्रतिपाद्न च नोभयच्र दितीयां षिनेति विज्ञष- 
णादपि सा| प्रत्यघानां अकूत्यधान्वयितच्वम्रिव विक. 
घणविदिष्टस्वप्रक्रत्थयान्व यित्वसरि । अन्न विदोषया 
पदात्कनत्वायनालिङ्गेतेव तदुपस्ितिर्विंशचेष्यस्य तु 
तद्रचाद् प्रताताकाररस्यर्कमत्ववोधः | तथा बाप 

विरोषणोत्तरदधितीयापि सहकारिणीत्यन्न सामभ्पी 
नानुपपन्नम्  _ _ 

ततः अथवा क्रणक्रन भीष्माद्योऽपीःल्युक्तम्। 

म्बद्धच्वात् चरषणमदे$न्याह प्रधानेति 1 उक्तत्वेऽपि कटपदोच्तरद्धिती 
यया एवं सत्यतिपरसन्गं निराचष्टे ङुःडरीति । पवृत्तेरिष्त्वादाह् प्रमति 
तन्न वचिशष्ट प्रमत्युक्तफरमहेवचति तत्न तदायवचन्य्थः अन्न 
ठ कृण्डल। न्दर इत्याद्। ! परक तमाह् विष्थिष्टेति । नन्वेदपपि वत्य 
यानामिति च्युत्पत्िचिराध पव शुद्धग्रङृत्यथौन्वयित्वस्य कष्य 
भ््वादेत आह ्रत्ययानानिति । तत्र व्युत्प्तिमिदांङ्गोक्षयादेति 
भाचः। 

नन्वेव बोधद्वयापत्तिरतअ'हात्रेति एवं सति तद्वेद्यं परिह. 
रति तथा बोधे इति । इतिमौवसम्तो । अर पञ दाका निसन्रये 
वथक्रेवि ।'इति देतोर पक्षे परमक्रारकेण छइताभित्वाको सामथ्यं मि. 
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लस्याय मावः-उभ्योरपि कमेन्वात्कटपदोत्तरष्िना- 
धया कटगतक्रमत्वोक्ावपि विक्ोषणमगतक्मेत्वप्राति- 
पादनाय विक्षणाद् पि दवितीय. तच्रोत्पत्तिरि पि गुणस्य 
द्रग्यद्ारेव वाच्या दानादिकभेता चद्रव्यद्धारेवेात सा- 

त्कलाश्नयादेरिव द्रव्यद्धाराफलाश्नपादेरपि कमेत्वा- 
दिकम्। एषंच वि्छोषणं परथक्छमा दिश्ाकिवेदिष्व्येनेव 
बोधकम् । द्रव्येणामेद्ान्त तस्याः शाकतेवाक्या्थवोधे 
विदिष्यायहः। अच्रापि पक्षे विद्ोषणविदोष्ययाः 
परस्परान्वयपूषेकमेव क्िपान्वयः। नच कारकाणां 
प्नावनान्वयनियमदानिः, साक्चात् क्रिपाजनकानां सा- 

श्वादेव तदन्वयः | इतरद्वारा कारक्राणांतु तद्न्व- 
यद्धारक एव क्िथान्वय इति निपमेन तदहानः । 

एतेन शुणानां च पराथत्वादसबन्धः समत्वा- 
स्स्था"दिति न्याथविरोधः परस्परान्वये इत्यपास्तम् | 

उक्तरीत्या समर्वा मावत् । एवमेव युक्त ज्ञानद्यकस्प- 
ने गोरवात् । अनलुमवाच। 

त्यर्थः विद्धिष्ठस्येवं करियान्वयादाति सावः 

नस स्वतः कथं भीष्माद्ः करणत्वमत बाह त्नोत्पात्तरपात्ति। 

उक्तवाक्ये कटमित्याद्ावित्यथेः । अपिना कमत्वं न केवलमत्रवास्य 

क्ित्वन्यजावीत्याह द्ानादीति, कृष्णां सां दद्यादिव्यादा साद्ञ्थामा- 

धारपरिग्रहः । पवच उभयोः कमत्वे च! एव नाक्तव्यचच्छद्ः | नेर्वं 

दं श्क्तिद्धयवोधापत्तिरत माह द्ब्येणेति एव तदादहायमुका सामर्थ्य 

अनान्यस्तीत्याहाजापीत्ति अपिना षुतः। इतरद्धारेति अत्व कर्तृकम् 

द्वारा किंय।जनकस्याधेकसर्मस्य तद्धारेकव क्रियन्वयः} अतपकन्ष- 

रकण इत्यादो समास श्यत । 

वतेनेत्वस्याथमादयखेलि साक्चात्फरयसरूपेल्श्यः । नु शंक 
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किच कारकविभक्तिसाधुत्वाप प्रथम क्रियान्वयः 
समासस्य पाष्णिकान्वयमादायष साधुत्वम्,उत समास 
स्येव पाथमिकपरस्परान्वयेन साधुत्व, विमक्तस्तु ण- 
ष्णिकेनेत्यच्न विनिगमनाविरहात् । द्वितीयो पपत्यथम- 
वैषा कस्पना भाष्यकृतः, खच्क्तः प्रकृत्या दिषिमाग- 
कर्पनावत् , नत्व बोघ विशेषः| कैयटस्यप्य्ैव 
तात्परमित निदपितं भास्यप्रदीपोद्योते एवं चा 
आपि सामथ्याकिधातः स्पष्ट एव । 

नच तवापि श्वेतं छागमित्याद्ौ श्वेतच्छागाभवेये- 
न केन चिच्छवतनापि यागसाङ्ता कुतो नति वाच्यम् | 
जाते; काब्देन कथमपि मदास्परान द्रव्यात्मकत्वान्न 
तत्षागः । नहि मवति शावलेयस्य गौरिति । गुणस्य 

द पटस्य शुद्ध इति भेदेन प्रतीत्या द्रव्ये सत्येव 

क क क काक्तमेव कुता नात आहेवमेवेति । प्रामाणिकगो रवस्यातस्वादाद- 
नात्वात । तदलुभवसत्वादादह् !क्चत्ति । भाप्यसमतम्रपीदमित्याहं 
दितीयोपपत्तीति तावता अवास्तत्वायाह सुत्ररूत इति । पवव्यच्छरे 
द्यमवाह न तत्रेति । 

नन्वेवं करोति क्रियायाः पथक् क्वेषं कर्मत्वे प्रव्यक्त द्वितीये 
सः 1 पश्चिारवकवाकयतया वशेषणाचशेष्यभाव हति केयखविसाधा 
ऽत आह कैथटेति। करोःतिक्रियायां तदथेत्पन्तो पथक् स्वंषां सा- 
क्ता्परपरया बादेश्यत्वन कमेत्वे तर्सक्बकत्वे द्वितीधोकप्षन्तिः । प. 
यात् 1दतासीत्तस्यनन्तरमकवाक्यतथा विक्यषणविक्ेष्यभाकसस्तेनः 
न्वयः इतं तद्थत् इति मावः । पवश्व परस्परान्चयपूवकमेव क्रि 
यान्वय च} अच्रापि इतिभाकस्तमापो । परमते प्रागक्तदाषोऽत्रावि प- 
शे तदवस्थ हइर्याह नच तवापीति । एवं भाभ्याश्चयं वर्णयनः चखिद्ध। 
न्तिनोऽपीत्कथेः । अपिना परः । हेतुमाह जातेरित्यादि त्यादि 
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खुणापगपेन च विप्रकरष्टत्वेन तस्थ स्थागाल्। जातेस्ल्यामे 
सवेथेव साधन मेदात् क्रिथान्तरमेव स्यात् । मन्मते तु 
साटच्यात् खदिरवुडरनप्गमं इत्यदोषाव् 

अतएव न ङमसबुध्योरेति खतरे अाष्ये सबुध्य- 
न्तानां राजन्रन्दारकेस्थादौ न समासः । इह तावत्स. 
म{नायन काक्येन भनवित्तव्यं समास्न च यदार्धे 
वाक्येन मम्यते, नासौ जातुचित्छमासेन गस्यते। अंव- 
थव संबो धनं वाक्येन गम्यते सयुदायसंबोघनं समासे- 
नेत्युक्तम् । वृथगवयवा्थयोरभिसुसखै(करणे परस्परस्यै- 
कार्थामाश्टक्षणतस्ामथ्यायोगादिति कैयटः! संबोधन्- 
वि मकत्यथेस्थानुबाद्यतया तिचेयान्वायित्वेनो नयो- 
रपि क्रियान्वधित्वेन परस्परान्वयामावान्नेकार्थीनाव- 
इति तद्भावः 

तव तु नीटश्ुत्वरमिस्यादौ पाष्णिङ्ान्वयेन साभ- 
ध्थेवटुन्राष वक्तु च्क्यत्वन नाष्यायसङ्खत्तः स्पद्द। 

तस्भान्मदुक्रात्वा नछन्ुल्पछामलयादा प्रत्यक कमत्ड- 

एप् (दङदछस्वचतरान्वयादास्त सास्य, सचाघनतस्थदट 

न। युक्त्यन्तरमाह द्रभ्ये सच्यवेति । दोषान्तरमाह जातारेते । च्ञ 
यत इत्यादिः ) नन्वेवं भरनिनिध्युच्डेदापन्तिस्तचजातिमेदादत अगद 
मन्मतेत्विति। तथाच साघनमेदे इति तच तथा त्व ऽपे प्रछत घषर 
स्यभिति न दोष इति भावः| 

भाष्यस्योक्त पवाशथों न केयटाद्ुक्त दति द्रढयति सतषवेत्या- 
दिना किभाश्यंस्वित्थन्तेन । अत्व भाष्यस्य तथारायकस्वसचाद्ः 

व सामान्येनोक्तं विरिष्याहावयदेति । पृथगिति वाक्रयेनेत्यादि । पर 

स्परस्येति अन्धथाभावे ईति शेषः । तदाह सम्बाधनति। तद्भावः भाः 

ष्यकैयटाश्यः । अतपकवेति कूचित धिक्ादयाति तव त्वित्यादिना । 

तव तु वत्पागुकत सष्यादायक्रादिनस्तु । उवसहर न्नाहं तस्माद्दत्त कः 

१८१ 
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प्रत्येकमिसुखीभावे एवोभयत्र सवाधनविमक्िरि- 
तिन तस्याः विशेषणविभक्तितुल्यत्वामाति न त 

च 

तअन्त्यप्रकारच्यसंमवः | प्रत्येकं संवोाधनविमक्तो क- 

दापि विक्िष्टसबोधनाप्रतीतेः } ययेहाथं इत्यादिना 
माव्येण स्पष्टमेवास्य वाक्यस्य विरिषटावोधकत्वस्चु- 
क मिहेत्यनेन च अन्यच्च वाक्यस्य समाससमानाथं- 
बोधने सामथ्यं च दृररितमित्ति भाष्यविदो विमाव- 
यन्तु) 

कट एव कमे तत्साभानाधिकरण्याद्धीष्मादिभ्यों 
द्वितीयेति तृतीयपक्षेतुत्तस्य कमत्वामाचऽपि स्वचि- 
रोष्यगतकमेत्वेन तच्र दितीया । यथेन्वरसुहदः स्वयं 
निधना अपि तद्धनेनेव धनफल भाजस्तदन्तदेकयो गक्ष 
समत्वादिति कैयटः । 

अथंभावः-सामाना धिकरण्यं नातैका्थबोधकत्वं 
यादि निन्नह्याक्तित्वं स्पात्तदा चाक्तिमेदेनार्थ सेदादेका- 
येत्व भङ्कस्तस्मादिशेष्यसमानशक्तिकत्वं तद्ाभिन्नवि- 
शो षणानामित्तिं तत्समानविनाक्तकत्वमेव लाश्रय 
त्वादेव । तद्त्स्मानापिक्ररणत्वमपि तत्तच्छक्तौी नि. 

मभवे.ऽन्वयः स्थल त्रतु। तस्याः सम्बोधनविभक्तेः । 
प्रसङ्गादाह भ्रकारत। अन्न हतम प्रत्यकामाति। अस्य भाष्यारू 

त्वमह यच्चहदात। च्तिष्टाते च्चिष्टसमस्बाधनेत्यथे । (बकष्यमाण गा- 
दादे हैत्येति) चस्त्वथं । दर्धितं च तस्य विशेषणस्य । कैयरमाह यये. 
दवरेति इदवरो राजा।नचु दृष्टान्ते तथा सत्वेऽपि नात्रतथा वक्तु दा- 
कंय तस्य फलानाश्चयत्वादत आहायं भाव इति । प्रत्तिनिमितस्या. 
न्यज दू(षतत्वादा हैकाथंति। राक्तिः कमेत्वादिः बहुनीहिः। यनतिप्रस्- 
थह तद्ासन्नात नयु उक्त रात्यासम्भकवाऽ्न अहु फलात् ) अदप्द्धः 

ना साधक्तमत्वादहि । तद्धदैप्ति फङान्नव्रस्वविश्ाष्क्तमेत्यर्थः॥ 
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याचतक्रमिति । एवच चूवात्तरपक्षेकवाक्थतया मध्य 
मर पन्तेऽप्युक्तरीत्येव बोघ उचितः। 

अरुणाधिकरणसिडान्तोऽप्येवमेव 'अभैकत्वे व्र 
च्ययुणयोरेककःम्यनियमः स्यादिति जैरिनेः सिदडान्त- 
सच्रात् । द्रव्यगुणवाचकराव्दयोरर्थेकत्वे परस्परमते- 
द्ान्वयनेकाथबोघकत्वे सति देककम्यारद्ि्चिदधेकस्यै- 
काकरियासबन्धा्लियमः परस्परावचच्छेदरूप इति तद्- 
थात् । छोकसिद्धाया आरुण्य दिषेकदहायन्याः क्रि- 
थाञुदादन विधानान्न वाक्यसेद्ः। गुणवचनानां सनि- 
दितविचोषपरत्व तद्रतटिङ्मादिम्रादहित्वं चेत्येष द्यंतद्- 
धिकरणसिडान्त इत्यम् । 

नन्वेवं रीत्ा नीरघटमानयेत्यादौ समासे करते 
नीलादिपदोत्तरदितीष्व्यापत्तिरुक्तसेत्या क्मत्वस- 
त्वाद् इति चेन्न । जातविभक्तेः खुपो धात्विति लुको- 

शाडक्रोक्तं न यु्कामिव्युपसंहरति एत्र ति । भाष्य कपक्च्योपप- 
न्तो चत्यथः । पवेन तदुक्तव्यवच्छदः। स्वोक्ते परसमतिभप्याहासुण- 
याति राङ्कोक्तिनिरासायादह सिद्धान्तति । सूत्रतः स्पष्टं तदभ्रतीतेराद 
द्रव्येति । तत्रास्य रक्षणेति भावः। तत एवास्याचमाह परस्परभिति । 
एवमघरेऽपरि । नन्वेव वाक्यभेदापाक्तेरत आह रोकेति तदंशे विधरेरयुप- 
गेन इति भावः । क्रियेति क्रयेत्यथैः । कचिचधेव पाटः । तस्या वा- 
चयान्तरण प्राप्तत्वात्! तस्य परमतात्पयमाह गुर्गीति विशेषेति विल्े- 
ष्यत्यथेः। 

एतेनान्यथा सूत्राथवणनेनान्यथामीमांसकोक्तमतप्व तद्धिक- 
रणाविसद्ध च कमधारये पएकार्थीमावकरस्पनादिकं प्राचीनोक्तं चापा. 
स्त तदहुव्यरूमिति ॥ 

पव रीत्येति परमकारकेण कतभित्यत्रोक्तग्रकारेणेत्यथैः ! समासे 
छते इत्यत्रान्वयः । त्तर त्तरमपि । कमत्वेति तदाद्रादवित्यथः । सवे तेन 
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ऽक्षतेः। समासादिरिष्टस्येवोपस्थित्या विहि टो तरति. 
भक्तयव तद्भतस्य तस्थो्तत्वाच्चेत्वाहुः । 

अभेदान्वये च समानविमक्तिकनान्नोरेव साधु- 
त्वमिति खवादिद्ठन्ने नाप्ये स्पष्टम् । नामपदेन च विम 
कंत्यन्तमिति निरूपित । तद्दधि पच्येत्याद्ा वापि ल्युस- 
तरिभक्त्या तत्वम् । वि भक्तिरोपमजानतस्तद्च्युत्पत्य- 
जता च । उपदेश्त उभयज्ञानमपि खुरमं। राजपुरुष 
इत्यादौ टु वि भक्त्ये व विर्द्ध वि भक्तित्वम्न् । विशेषण 
विभक्तिरमदाथत्तितुन युक्तं जानाभावाल्लक्षणाया 
विभक्तावमावाच। विद्ठोषणविभक्तिः साधुत्वार्थेत्थापि 
चिन्त्यमेव तथानुशास्नासाकात् । समानवेभ्तकः 
त्वं समानाथकविभक्तिमर्वं, तेन राज्ञः खुतस्थ धनमि 
त्यादौ न दोषः, एकच षष्ठया जन्यत्वार्धत्वेनापरच् 
स्वत्वकार्थत्वेन तत्वाभावात्। 

पि 
10 

तस्य ग्रहणे । द्दुकेति पवं च प्रत्ययान्तत्वेनाथातिपदिकत्वान्न तदाप 
ति; । तेन तत्वे तद्रइत्तावध्याह समेति । आहुश्त्यसरुचि्दीजं तु पर 
रीव्येदं नतु सिद्धान्तमतेन तस्य तत्रातस्ादेव तदप्रास्तरिति । 

यन्तु नेयायिकाद्यः भूषणकङद्ादय्च विशेषणविभाक्तेः साथ. 
त्वाथौ असेदाथा वा । प्रागुरूभास्यीयतृतीयपक्चोऽत्र मुखं अन्यथा त- 
सङ्गतिः श्पषटैवेति तत्लण्डयितुं पररीत्यैवादामेदेति । धराशगुक्तपरम. 
तासाङ्त्यं स्मारयति नामेति । नन्विदमपि व्यभिचरितमत भष त- 
दधीति सादना तदर््िवच्ुतीत्यादि। तत्वं समान विभक्तिकन।मत्व।न- 
न्वेवं तदक्ञस्य बोधामापतिरिति चदि एापत्तिस्त्याह विभक्तीति! स- 
मानाविभक्तिराहित्यरूपमिति वदतां मते ठदवीत्यादवद्ोषवत् राजपु- 
रुषादावमप्यदोषं तुट्ययुत्तयेवाह राजेति । तदेवाह विेषणेत्यादिना- 
सनिति चाञ्ेत्यथेः । उकूभ्यु्पत्तौ शब्दतः समायत्वम्रहणे त्ति. 
अख कनिराखायाह समानेति तत्पयोगोपपचिरन्यन्नेद ! 
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समानवचनत्वसमानलिङ्गत्वे च नामेदान्वये त- 
स्त्रे | वे द् प्रमाण, गोदौ ग्रामः, तेन तुल्य क्रिया च. 

त् , चोत्यं हि यत्सा भक्रतिजलस्येयादो व्यभिचारत, 
मुख्यं सामानाधिकरण्यं तु बचनलिङ्खेक्य एवेत्याहुः | 

कस्धारथविधायके विद्योषणं विद्धोष्येण बहुलमिति 
सूत्रे विश्ोषणविहोऽ्यत्वं विषयतताविशोषरूपे निविष्ध 
नतु षरिच्छेद्यत्वपरिच्छद्कत्वे । तथा सति सामा 
न्योपक्रभे उत्पलस्य परिच्छद्कस्वेन विशेषणत्वादु- 
ल्वलनी रमित्याद्यापत्तः । अतएकेतरस्य प्रधानत्वाद्- 
तरस्य विक्ोषणत्वादिति प्रधानराब्देन विशेष्यं मा- 

ध्ये व्यवहृत, तन्न विशोष्य भूतेनाप्युत्पटेन नीरस्था- 
अयान्तरन्यवच्छेद्ः क्रियते, यथा राजपुरूष इत्यत्र वि- 

कषेष्यभूतोऽपि पुरुषो राजानं स्वान्तरेभ्यो न्यवाच्छनं 
{च ! चतन चपारच्छद्कत्वरूप यदकल्व [वद्या चष 

रूवविक्ेषणतासमनियतामेस्यपास्नम् । 

अश्र सामानापिकरण्यं विक्ेषणवेदेष्यत्वे चा- 

घथोरेव। सत्रे तु तत्परतिपाद्कश्ब्दे क्चणा विदोषणः- 

दिशब्दानां । नचो माभ्यान्नेकद्रन्यस्येवाभिधानाद्धेदाश्न- 
अविद्ोषणष्वेरोष्य मावालुपपत्तरोति वाच्यम् | धम- 

मेदेन द्रव्यमेदात्। निरुपाधिकं द्रऽ्थं वाधि्ठानं चेतन्य- 
सूपन्तयोराश्चय इति सामाना धिकरण्यमप्युपपन्नं वि- 

यद्धा विरुदडधाथकाविमक्तिराहित्यमेव समानचिभक्तिकत्वमित्यपि 

च्यम नः श्ःरवत्यवव्यवच्छ्यमाह् समानत । ठवजापस वश्व 

मुख्यमिति! सभ्यर्दितत्वयदाह वचनेति। इदमपि खव अकक्रियाश्रतंन 
सिद्धान्तमूतमिति धाक् प्रतिपादितभमित्यसकरेसाद्ुरत्यनेन घ्।चता। 

विन्ञेबान्तरमाह तत्रेति जातिशब्दादीनां मध्ये इत्यथे; । युणपदेनाक्र 



१५२४६ कर।दीकासहितायां घुमञ्जूषयां 

शिशटचक्तिग्रहकाटे तदुपलल्षित शुद्धेऽपि दात्ियरहः 
अतएव कमेधारथविषपे भष्याक्तं दन्दापादनं सद्ध- 
च्छते नीरसमानाधिकरण नीलमुत्पलमिति बोधः। 
उक्तं च द्रिणा) 

द्रन्यात्मानसखनयस्तस्माहुडौ नाना व्यवस्थिताः | 
आश्रयाश्चयिमवेनेत्ययं पूवस्य आगमः, इति॥ 
यच्च प्रवर्ति नाभित्तयारेकद्रव्यन्रत्तित्वं स्ामानधि- 

करण्यम् | चिद्राष्यविदाषणभावस्तु प्राग्वदेवेति । 
तन्न विरषणेन समानाधिकरणेनेति शु विरोघात , 

अन्ये तु राब्दथोरेवेकाविकष्यभ्रुताथप्रातिपादकत्द- 
रूप साभानाापकरण्य, विरहाषणाङेरोष्यत्वम पि तदूषा- 
धप्रतिपादकत्वषूपं तथो रेषेत्याहः 

तत्र जातिाब्दसज्ञाराञ्दाथस्य गुणक्रिथयासमः 
निव्याहारे विशेष्यतेच स्वभावात्! यदा जतिसं 
ज्ञाराञ्दघटित वाके क्रष्णाद्यो द्रव्यवचना अपि स. 
मासे गुणादिमाच्रवोधकाः, तादात्म्येन गुगादिविक्ि- 
दर्धप्रततेञख गुणादयो किदोषणं । स्पष्टं चेद् हरिर 

न्थ! गुणयोः किययोगुगक्किवयोश्चानियमत एवातो 
नीरोत्प्छलमनि व्यवाश्थित एव प्रथोभः 

लज्ञकुःञ्जःकुञ्जग्वञ् इत्याद्ाव्रव्यवस्थित ठव । उवा. 
पपन्यापक्रभावानापन्नजालोरनियम एव । यथा भूनमू 
त्तः । व्याप्यव्यापक्रभावापन्नयोस्तु च्य। पकस्य विरो. 
ष्यतव तन 1रारापाद्रक्त इत्येव । नेतयोरावरथकः ख- 

ज्धातल्ञा।क्रयाभिन्् घममाज्। क्लृप्तयु च्येव निवहे स्वभमावादसे नं 
खक इत्याह यद्धेति। नन्वेवमपि कथ निथमल्द्धिस्त आह त द्स्स्येने 
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माचेहा' इति भाष्याद्तत्प्रयोगामाव एवेत्यन्ये । एवच्च 
डित्थसोमयाजत्त्यादय साध्वेव । कचिद्न्यदेवत्यधका- 
दरहरग्रहणादा साधु! सवं चदम्भाष्ये स्पष्मित्यलम् । 

अन्यो राजा राजान्तरं मूरव्यसकादिसमासस्त- 
त एव परबद्िङ्खता भिन्नवाच्यन्तरशच्दस्य नपुसकत्वा- 

त् । तद्थश्च पूवेपदा्ें विहेषणम्। अच्च प्रूवपद्जन्यवोध- 
प्रकाराश्रयवुाडिस्थयलत्किचित्पातेयोगिकल्वं च तद्रे भदे 
व्युत्पत्तिविदोषलम्यम् । पर्वंकायोऽधेपिष्परीत्यादौ 
काथसम्बन्धी व्वा नाग इत्यादिप्रक्रेण बोधः । ठकः 
देक्िसमासप्रत्याख्षातभाष्यमते कायादिराब्दार्ना- 
तदवयवपरलतया काथावयवरूपः पुर्वं जाग इत्यद्- 

भेण बोधः । 
मासो जातस्य मासजातः । जच विग्रहे घ्त्तौ चान्त 

रषदार्थप्रधानत्वम् । नच विग्रहे तरवे जातात्षष्व्यनु- 
पपत्तिः । विद्ोषणादेव तद्धिषानादिति वाच्यम् । 
तस्य बृत्त्थ्थवोघकत्वाविवक्तापाताध्यत्यासऽपि पूवेजा- 

त संस्कारानिन्रत्तेरित्यय्र निरूपयिष्यामः | मासपरि- 

ति { चस्त्वर्थं अत इत्यस्योभयनच्रान्वयः । आदिना पाचकपाठकादि। 
मतांवरमाद् नैतयोरिति पवञ्चान्यथा प्राचामुक्तयदिकं चिन्त्यमव 
तदाहेव्यरुमिति । 

पू प्रासन्गिकमुक्तमतस्तद्धिषयमाहान्य इति तद्धिहितसमासस्य 
ूर्वपद्ाथेप्रधानत्वभ्वननयेतावत्पयेन्तघावनं । घराय इत्यादौ कटटृ्त- 
व्युत्पत्या नि्वहादाहात्रेति यात्काञ्चित् ( प्रयाद्यमिन्नरराजा ) । 

एकदे दिसमास स्थले क्रमध्रासे आह पृवंति । समुदाये दषाः शाब्दा 

इति न्थायेनाह कायादीति । 
कालाः परीत्यस्य विषयमाह भसति! यत्तु प्राञ्चः यदयपिवा- 

दये समास. प्रधानं तथापि इत्तौ मासज्ातो ददयताभित्यागतै 



१४२८ कराटीकासरिताणां रषुमञ्जूषायां 

च्छेयो जातत इति बोधः 1 जातस्य परिच्छेधत्वं तु परि - 
च्छेदजननाञ्रयत्वेन । अस्य जातस्य कियान्कारु हति 
प्रे मासजात्त इत्यस्यापसुत्तरत्वं बोध्यम् 

नज्कछमास बाधस्तु नलयानेणये निरूपितः । क- 
मघारथान्नर्तत्पुरुषाच न पत्वर्धोयः । मत्वर्बोया- 
न्तन चन तां | उत्तिद्यकल्पने गर्वेण तन्न बहुव्री 
रेव साधुत्वात्! कचित्त शिष्टप्रयोगानुरेपेन साध. 
कानाद्राद्वत्येव यथाऽदष्डी अपुच्छी अवार्मी एकः 
दोङेन इत्यादि) 

प्रगत आचायः पाचार्थो, निष्कान्तः कौशाम्ब्या 
निक्रोशाम्बिरित्वादौो भनिरादीनां गतक्रान्ताथर्ये 
छत्तिः । 

हति तत्पुरुषः । 
जातस्यैव ददने क्मत्वध्रतीतरिति तत्रनि भ्वनयक्ताहा। केति ! कत्दति 
तदूपाबेश्रहत्धत्यथः । तदर्थ विदेदणविश्चष्यमादः। सम्र बहुवहिथ 
करणे! नु कास्य क्रिखामात्रपारच्छदकत्वेनायुक्तमिदमव सहजा 
तस्येति । नन्वेव प्रदनोरभावासङ्गहिरतसाहास्येति। न कमस्यनुद्रास- 
नम्रित । नेयायिकाद्युकेरसाङ्गत्यायाह कर्मेति । सादिनान्खुम्ब- 
तडि । 

कूगतीत्यस्य विप्रयमादह् प्रगत इति ॥ 
इति सत्पुरुष । 



बहुवीहिषकरणय् २९.४४९ 

अथ बहूीहिः 
चिच्रशुः चिन्ना गावो यस्येति विग्रहः चिच्गोसं- 

वन्धीति समासाथंः | चत्सवन्धिन्धस्ि्रा गाव इति 
विग्रहे बोधः । शरत्लो विरोष्यविशाषणस्नावञ्यत्यासः | 
यन्त॒ बहूधीहावन्यपद्ार्थ उत्तरपदस्य लक्षणा, नच गो- 

पदेनैव गोस्वामिलक्चषणायां तन्न चिन्नरपदाथानन्धयः 
एकदेशास्वादरिति वाच्यम् । विश्रपद्स्थ तात्पर्थश्ाह- 
कलतया गोपदेनैव चिन्रगोखापिरुष्चणान्न दोषः । 

एधं प्राघ्रोदको ग्राम इत्यादौ उदक्तैकप्राचिकर्मौ- 
मतो रक्ष्यते, पाप्तपदं तात्प्थग्राहक्षम् ! पासिकन्रैभि- 
न्रसुद्कभिति बोधोत्तरं सवक्तंकप्रासिकमेत्व खम्बन्येन 
तत्संबन्धि्रामे ल्चणेतितु न युक्तम् । उद्ककलतैकष्रा- 
सिकम माम इति विवक्षिताधानिवांहात् । पराक्ेति 
कस्य कल्ेथक्रस्थ कमणि लक्षणाधाक्षौ चोदकस्य क्तु 
तासम्बन्धेनान्वय इत्यापि न युक्तम् । उदकरूपकलर- 
नुक्तव्वेन तततस्तृती थायां वेय धिकरण्याहडुबीद्यना पन्ते 
उदक कन्तक प्रासिरिति धो धोत्तर तत्कमे यामो लक्ष्यते 
इत्यपि न युक्तम् । पत्ययायेप्राघान्यस्य नान्न; सरष- 

अथ बहु्वीहिः 
अथ क्रमप्राक्त बहुकीदिमाह चित्रगुरिति चिन्नगवीललम्बन्ध्रीति षा- 

ठः । तत्रादौ दीक्षितादिसकरप्रा्ां मतमाह यदिति । नव्यनेयायिक 
मत खण्डयति यिति । वक्ष्यमाणाकयेनादेत्तरेति । तत्र गि । चि. 
भरेति यत इत्यादिः । चित्रगधीस्वामीति पाटः । षष्ठयथेबहुनीदाचु- 
कत्वाऽषष्टय थबरहुबीहावाहेवमिति । 

सं एव स्वेकदेहिमतानि कतरेण खण्डयति प्राक्तीत्यादिना । तदि 
ति प्रािकन्रेभिन्नोदकेत्यथैः। उक्तरीत्येवेति भावः । मतप्वादोदकेति- 

१८२ 
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प्राधान्यस्य च भङ्गा पञ्छैः | विक्ोषणे कन्तरि एकदेका- 
स्वेनोदकान्वयासस्मकास्चेति नन्यन्यायविद्ः। 

सन्न । उत्तरपदे एव लश्चणायं विनिगमक्रामा- 
वात् | नच प्रत्ययानां संनिदितपूर्वपदार्थगतस्वार्धयो- 
धकत्वव्युत्पत्तिरू्रपदे तर्करणे विनिगमिका!र र 
रुष हत्याद्) षष्टयथस्य पुरुषेऽन्वयवारणाय 'पूवपदार्थे"- 
ति, वाच्यम् । सवक इत्यादौ व्यभिचारात्) दधीयददा- 
तीत्यादौ दधि बर्वथान्वयापन्तेञ्च । दधि बहुषडुददा- 
तीत्यादौ दापि बहुजथान्वयापत्तिः । पटावनन्वयाप- 
त्ति । इ्िवेवमन्यपदा्यै वसमानानेकषसबन्ताभावेन 
बहुत्रीदेरे वाना पत्ति; । अपिचैवं घटादिपदेर्व पि चर. 
मवणेस्याच्पत्ययरूपस्य लक्षणयेवोपपत्तौ विशिष्टा 
क्तिकधाच्छेदापत्तिः । अवयवतस्लक्षणायजानतामप्वि 
घोघात्तच्च सा चेत्परक्रतेऽपि तुल्यम् । कस्याचिदवयवल- 
क्षणाज्ञानाद्धोषेऽपि न तत्तत्साधुत्वं सूच्रविरोधाक् । 
खुत्रे खाक्षणिकाथान्वाख्यानस्यादष्टत्वात् । व्याकर - 
णस्य श्ाक्िग्राहकस्वमङ्ापन्तेश्च । 

तदिति उद्रकम्राक्षीच्यथेः ! उक्तरसव्यिवेति मावः | तमाश्चयमाह नचे- 
ति 1 पदे तत्रैष । सन्निहितार्थत्येव तु नोक्तमित्याह राज्ञ इति । क्र्वक 
इति । अ पवस्य।सुबन्तत्वेनापदत्व । हशाक्तस्वरूपपदत्मपि सक्ारा- 
न्न हुरुन्तव इत भादः) 

अभ्युपेत्य दोषान्तरमाह च धीति । ठृतीयदोषमाह किश्ेत्ति) यत 
इति शेषः । एवमग्रेऽपि । एवं तत्पदे रक्षणाङ्चकारे एवमग्रेऽपि । चस्य 
निरथं कत्वात्तद्सम्भवनिरासायाह तत्रेति । बोधस्य ग्युत्पत्यधीनत्वेना 
निवायेत्वाद्ाह कस्यचिदिति तयेज्ञौनादित्यर्थः। विरोधमेवाद सूज 
रति । तदभ्युपगम मा व्याकृति । इति शास्त एति स्यथंकविशि- 

१ १. 



तस्वा्बोधकत्वव्युत्पचतेस्तर्छन्धस्य परस्परं परकृति- 
प्रत्यथाथान्वये एव तयोः साधुत्वस्य च यङ्क: उत्तरप- 
ट् षाच्रस्याप्रक्रातत्वात् | ब्रद्ालत्ब च प्रत्ययार्चधान 

धित्वम् । तज्न्थज्ञानविज्ष्यत्वं च प्रक्रत्यथेत्वं । ए 
तेन प्राक्षोद्को म्राम हत्यादो यदुक्तन्तदष्यपा।स्तम् । 
कंच स्ववाच्याथघरितिरक्चषणायान्तात्पयश्माहकत्वस्य 
चिच्चयरित्यादा छक्तस्य भङ्गपत्तिः । च्युत्पर्यन्तरस्वी- 
करि विशिष्टशाक्तिरेवाचिता, एवसरुटरथाद्ावपि । वि 

शास्त इत्यथैः तदिति उक्तशाद्ेत्य्थः। तयोः प्रङ्तिप्रत्य- 
धयोः । नच प्ररुतितव्वं न तत्तापयोप्त्यधिकरणत्वं कितु तदाश्रय 
त्वमाचर तश्चावयचमत्रेऽपैति वाच्यं चित्रगुमानय दडिनं पदयेत्यादौ 
सति तात्पर्ये चिना रक्षणं चित्रगोदडादावानयनकमेतान्वयाप. 
तेः । नच दण्डादीनां पदार्येकदेशस्वान्न तन्नान्वयः; ऋद्धस्य राक्ष; 
पुरुष इत्यादौ राज्ञादीनामपि स्वातन्नस्याबाधात् । 

पतेन सनिदिताथगतव्युत्पत्तिः सनिघानं चजुश्लासनिकमि- 
स्यभ्यपास्तं। नच्च दण्डिनमित्याद्ावपि न स्वतत्रत्वादेवान्वयः नहि 
पद्ाव्यवधानमासत्तिः गिरिरभ्निमान्ुक्तं देवदक्तनेत्यर्थे तात्पर्यश्रहवतः 
पुसो गिरिभुक्तमच्चिमन्देवदत्तनेत्यतो वाक्याद्रोधानापत्तेः। किन्तु 
पदजन्यपदाथोंपस्थितिमान्न सा च समुहाङूम्बनादिरूपास्स्येव अत. 
एव भजे ससेरुहसदक्च मगवतश्चरणारविदमित्यादितः श्ान्दयोधः 
सशच्छते | 

एतेन भ्रत्ययाग्यवाहितप्राग्बर्तिंपदजन्योपस्थितिविज्लेष्यत्वं धकृ. 
त्यर्थत्वं तश्च द्च्रादोउमयेरव्ययीभाचादो पृदेषदाथैस्यैव अव्यव- 
धानांदानिघक्षादण्डिनातिस्य्र प्राग्बतिदङपद् जन्यवाव्दोष्यदड 
नातिप्रसङ्ग इति परास्नं । बहुपटुः सेक इत्यादावव्याकेः ! द घीयद्- 
दातीत्यादौ दद्धि षत्वथान्षयापत्तेश्च सदेतदभिप्रेत्याद प्रतिस्वं बे- 



[आ 

लन विक्लेष्यविषहेषणयावरैपरीत्यान्तभादेणेव सं 

सर्गेऽन्यपदायथं च कशाक्तिकल्पना चिच्रगुरित्यादौ 
स्वस्वामिभावादे सम्बन्धेन विच्रगविशिषटः 

सभासा- 

यंस्तच्राश्चयः स्वस्वामिथावाद् 
ई सम्बन्धस्धेट्युमयं = 4 

। £ मासाथः। 
यद्वा संसगेरूपो वि मक्तवर्थ एव वह्त्री हि शक्यः 

नच विमक्ययेस्यासत्वरूपतया लि ङ्संख्याकार्यानुष- 
पात्तिरिलति वाच्यं | गुणवचनवत् यत् द्रन्याभितोऽसौ 
सं बन्धस्तद्िज्गस ख्यान्वान्तस्य योगा ङ्खकारात् । एव 
च खमासेनाभिधीयमानः संबन्धः संबन्धिताद्ात्म्पे- 

मैवाभिघीयते, तञ दिष्ठत्वे ऽपि संबन्धस्य संबर्घयन्तर- 
स्थ विननो षणतया क्ास्देनेवो पात्तत्वात् प्राघान्याच स्वा- 
मिन एवाश्रयत्वं व्यवस्थाप्यते हति तद्धनष्टङ्सख्ये 
भवतः, खंवन्धसवन्धिनोः खशूपात्तिरिक्तसं वन्धा नावे- 
न संघन्धितादात्म्ये एव पथेवसानं बोध्यम् । चाब्दश्च- 

ति) सिद्धति तुन कोप इत्याह विष्किष्ेति । इ्दसुपपादयन् मागुक्तरी 
त्या प्रागुक्तं चिश्ादयति तेति ! विश्विष्टशाक्तिवादिमते इत्यथः ज. 
लावित्िभाः. ¦ इददमपिपयेवसितमित्यषह चिचगुरिति । तत्र विदिष्ट- 
मध्ये, आश्चयः संदन्धातुयोगी । कारकप्रकरणोक्तरीत्येदं खाघधवादे- 
करूपत्वात्तयेव राभाश्वाह- 

यद्वेति । एवेनाश्रयव्यचच्डेदः । ननु सखभ्बन्धस्योमयाधितत्वेन 
वत्तिपदाथगतिगक्रायौदेरप्यापक्तिरत आह तन्नेति तथासतीत्य- 
थुः । सम्बध्यंतरस्य गवदेः शब्दशक्त्या आह व्यवेति । नन्वेवं कथं 
तादृास्स्यलाभोऽत आह सम्बन्धेति । नन्वेवमपि मेदविवश्चायां दोष 
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क्तस्वभावाच पटस्य दुद्धं इत्थञ्चव न भेदेनाच्च विव- 
द्वा, वाक्येतु भेदेनैव विवन्तेत्यन्पत् । पक्चद्वयमपीदं 
आाष्ये स्पष्टमिति बहवः | 

परे तु एवे सति प्रा्चादिपदेपि चिद्ेषणविक्येष्य- 

वव्यत्या खक्रल्पने गौरवं वहुक्रीहयुषजीन्यस्यैकधर्मि- 
घोघकत्वरूपसामानाधेकरण्यस्य नङ्घख । प्राक्षभायं 
इत्यादौ पृर्बोत्तरपदयारेक विदोष्यक प्रतीतिजनकत्वरू- 
चसामानाधिकरण्यासावात्पुवस्वाना पत्तिश्च । किंचा- 
लौषकेकविग्रड एकार्थीभावरूपसामथ्यंकल्पनया तज 
न्मुखके विशेषणत्वव्यत्यासे पदयोः सामानाधिक- 

रण्याभ्नावेन समभासन्चासराप्रापिः । स्वद्क्या्थवरितै- 
कार्थीमावस्य वि्ग्बादौ कटटस्तस्य भङ्ग । 

तस्माल्पा्िकच्चदककमेत्यादिप्रकारेण बोधः । उ- 
दके तजिरूपकलत्वनाघेन तु विरोषणमतप्राप्तो तत्पथ- 
वसानम् 1 स्वर्गी कस्त इतिवत् । अतएक विशेष्य- 
विद्ोषणमावव्यत्यासस्यैकाथीभावकरतविरोषेऽनुषकि- 
भीष्य । विभक्त्यर्थस्य प्राधान्येऽपि धर्भिबोघकत्वसुक्त- 

रीत्येव | 

पवेत्यत आह शब्देति चस्त्वर्थे । नन्वेवं वाक्येऽपि षष्याद्यना- 
पत्तिरत आह वाक्ये त्विति । बहवः दौक्षितभुषणषृदादयः। 

इद् दूषयन् सिद्धान्तमाह परेस्वित्यादिना आहुरिच्यन्तेन । पव 
सति सद्ेपरीस्यांतभावि सति । विवश्चिताथेनिवाहायाह प्रा्तादीति 
तदभ्युपगमे भह बहति । तच्च तस्येव निमित्तत्वादाहैकेति । इन्तो 
वृत्तेः धाक च सामानाधिकरण्ये पव तल्पचृत्तिरिति भावः । सिद्धा 
न्तमाह् तस्पाङ्ेति । तत कमे । तत् तन्ञिरूपकस्वं । इदमव साष्यस- 

मतमित्याहातपवेति शडशबोघांगीकारदेवेस्यथेः । प्रागुक्त पश्चद्धय 
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यत्तु पीमांसकाः । बहुव्रीहो चि्लाणां गवामय- 
ति विग्रह उचिता नतु चित्रा गाशाऽस्पेति । धत्ति. 
प्रहयोर्भिन्नार्थत्वस्यानौचित्थात्त् प्राप्तोदक इत्यादेर- 
प्राप्तस्यादकस्याथभिति विग्रहः । प्राक्तोदकसम्बन्भी- 

ति बोघः। सम्बन्धश्च स्वकतकप्रािकमेत्वादिरिति। 
तन्न | एवं विधविय्रहस्य मत्वं बहुव्रीहिः, कतै. 

क्मवचनेनापध्रथमायाः, अप्रथमाविभक्त्ययें बहूबीहिः, 
शोषो बहूव्रीहि, खिकतः शेष हत्या दिसुनिवचनविर्द््- 
त्यात् | नचालो क्के चथमान्तानामेव प्रचेकशेन न तद्वि. 
रोध इनि वाच्य् | अलौकिके प्रविष्टानामव पत्ता. 
न्तरे समासाभावे परिनिषितानां तदधवोधनाय प. 
यागसं भवे उपस्थित्तपरित्थागेनानपस्थितपदघर्तिदौ- 
किक विय्रहवाकयकस्पनाचा अनौ चित्यात् | 

किंच न केवरखमथवयोधनायैव तद्वाक्यपयोगः 
कितु समासादेवेकल्पिकत्वप्रदश्चनायापि तदशकं चो- 
रीत्या चिश्चा गावो घस्पेत्धाद्ेवन त्वदीयमतरषा- 
विग्रहो नित्यसमास इति बद्धाः । अन्यधा कुम्भकार 
इत्येतत्समानाथेकस्य कुम्भस्य कर्चत्यस्थ संमतेन 
तस्य नित्यस्तमासत्वं भज्येत । कतैपद्स्य न समा- 

य, 

मध्येऽपि दितीयपक्न पव युक्त इत्याह विभक्तयथैत्ति । इत्यादि विच्ह 
इति पाडः) 

मत्वथे इति वाचिक । षष्ठचथैः सप्तम्यथश्च मत्वश्चः । श्रार्तिकां 
तरमाह कतृकमंति । प्रथमाया इत्यस्य व्याख्या अप्रथयेति । सूत्र. 
माह शष दति । भाभ्यम।ह ज्िकत इति । आदिग्राह्यं चिन्त्यं । अनौ - 
चित्यादिति चित्रा अस् गोजसित्यादिस्थितो विभाषा समाससंश्ञा- 
यांयद्रासरा जाता तदा प्रातिपदिकत्वे विभक्तिलक् ! यदातु सान 
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खचघटकतेति चदलौकिकसमासषुस्था चिश्नाणापित्या 

देरपि तद्घटकरवं तुर्यम् । 
नच चिरा गावो यस्पेत्यपि विग्रहोऽस्त तदैक- 

स्पिकत्वबोधकः , अर्थनिगयायं तु मदुक्तोऽपि सम 
धरवद्चाटरतक्ाकव् वादक एत नल्पक्तपा सत्सम, 

तिन बहुवीहेस्तत्वामिति घाच्यम् | फर्द्याथं युगप 
द्ाक्यद्कयप्रयोगापतस्तः । किंच समसनमेकीमावं इत्य 
थकसमासे पदप्रतिदन्दिविग्रहपदस्य समासचटकप- 
दानां विभिन्नत्वेन ग्रह इत्येकस्य त्वदुक्ते प्रयोगासं- 
अवात् । अनेन हि बरत्तिघटकपदानां मदेन सखरूपक्ञाप- 
कस्य विग्रहत्वं भ्यते । नच त्वदुक्ते तदस्तीत्थकम् | 

बृत्यर्थप्रदश्योनाथ कटिषपते चिच्रा गायो यस्येत्यादा- 
पि विशेष्यविक्ोषणभावन्यत्यासाचिच्रगोसम्बन्धी- 
त्येव बोधः | स्यत्यासखवोघनायैव चित्रा गावो यस्थ 
ख चिश्रशुरिति प्रदस्यते चद्धैः। सवनाभसंज्ञासूचमा- 
तदातस्याः तदेति(९)पतेन षष्ठी तत्पुरूषाद्ावपि राजा चाटौ पुष 
दति विगरह्णन्तः परास्ताः । वैकदिपकेति तन्मात्रेत्यर्थः ¦ अतषएवाहार्थ- 
ति । अन्यथा विन्रदाच्छकतिनिणयो न स्यात् इति भावः। 

नञ लमस्यमानपदे चिवर्णाभाकवाद्रहुतीहर्नित्यसमासस्वापाक्ते- 
स्त आह समासेति । फटेति समासार्थबो घना तद्धेक ट्पिकरत्ववो- 
धनाथ चेत्यथेः । न तथा प्रयुञ्जते सचेतस इति भावः । अनेन त- 
त्परतिद्ध॑दविनावेन । किच सुत्रङ्ना दईैव्यतिखलनतीव्यादिश्ान्डैः प्रत्यया 
येविवरणाद्यथाऽक्षकरणकभावनाश्चय इत्यर्थकाक्षिक इत्यस्वाक्च. 
निष्ठव्यापारजन्यभावनेत्यथेकान्षर्दीव्यतीत्येतद्िन्ञेषणविक्िष्यभावांन्ति 
समानाथेत्वचिरहेऽपि विवरणं शक्तिनि्णीयकं च । तथा प्ररूतेऽपि 
स्यादिति द्खिष्टकस्पनाश्चयण व्यथमेव तद्ाहेव्यरुमिति । 

सकलां प्रन्थास्तगस्याय स्िद्धातमाह् इत्यथत्यादिना कः 
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सवं आदिर्येषां तानीति विग्रहयो दितः । स. 
वेनान्न।सुत्सर्गतःग्रधानपराप्र्चिश्वात्स चिच्रगुरेत्थनेन 
स्वापिपाघान्यं प्रदह्येत इति केथटः; ¦ 

अत एव मासजात इलयादर्मासो जालस्य यस 
स इति विग्रह् परदश्ांयन्ति। चिन्रा गाबो थस्य स 
चिश्चगुरिति वाक्ये चिन्नयुप्दं तत्पदयोध्धपरं चिः 
श्रगासम्बन्धी यो गवति स चिश्चयुपदयोध्य इति 
धोधघः। पचतीति पाचक्र इत्यादेः पाचकपद् प- 
तीत्येतत्सप्ानथेननिति बोधः । पवति पाक्त 

करोतीलयलोऽपि पचतिपदमेककन्तकपाककियायोधक्ष- 
भिति बोधः | एवमन्यन्रापि । एवंच श्स्िविद्रष्थोः 
समाना्ता स्पष्टैव । विग्रदग्य धृत्यर्धज्त्तियैक ल्विकत्व- 
घुत्तिघटकपदस्वरूपवोधनोदेकशेन पचन्तं वाक्यम् | ते. 
न लोके स्वातन्त्येणा्वोधापर प्रयुक्ते यथास्थिन एव 
विश्चेस्यविदहोषग मावः ! तदुक्तं हरिणा । 

कः चिद्ुणप्रघानस्वसथाना मािवाचितम् 
हस्युपक्तम्ध 
उखूयातं तद्धितार्थस्य यच्किचिदुषद्शेकम् 
गुणप्रधान याचस्य तन्न दशो विपययः 

स्पते वाक्ये च्वित्रगची सम्बन्धीति पाठः । पवमग्रेषक्षि व्यत्यासेति 
तदेत्यादिः । अतद्पद तत्न तथाखघदेद । तदुपपादयति चिच षा 
वं इति ङघ्चणया साह परबिति । तथैवाह पदमिति 1 अतो विकरण- 
चाक््यधरितादपि । बुच्यर्थेति इत्यश्च बुत्तिवेकदिपकत्वे च च 
तथ्टकपदस्वरूप च पतच्विनयदोधनेहेश्चेनेत्थथैः। अतपव पयो 
तस्य कभ करोति कुमस्य कतंत्यादेनं विग्रहत्वं! तेन तेच तत्कर 
सेन । तदुक्तमिति तदेतव्भिप्रर्योपक्रमेरयुक्त वेनेश्यथैः ! दष्यती 
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© [ (का क) 

इति । दीब्यत्तीयाययथकवेषहेतताद्धतानां स 
धानत्वेन सूच्रथ्ये दीच्यनीत्यादौ विथ्हवाक्त्यस्ये च 
गुणप्रघानमाचो विपरीतो दण्ोऽन्यथाच्चस्तिविय्रहयोः 
समानार्थत्वं भज्येतेरि तदधः 

यच्च॒ तञ्च तद्धिते विपययो दष्ट इत्यथेवणन ना- 
वप्रधानम्,_ जत्तिङन्ताथविहितस्यापि सस्वप्रधानते- 
त्याशाय इति । | 

तन्न अक्चरस्वारस्यादगुण, यत्पदपराख्स्य पर- 
घानस्येव तच्छब्देन परामद्ात् । एकल्नाधिकरणे पूव 
दष्टगुणत्यागपूवकं युणान्तराङ्गीकारस्पैव विपर्ययपदा 
येत्वाच । अतएवेत्तद्याख्यायां तेन दीव्यतीत्यादौ निर्ह 
दो गुणप्रधानभावो न विवक्षित इत्याह पुञ्चराजः | 

अनेन तुल्यन्यायात्सवंच्न घरत्यथप्रदनाय प्रवन्त 
वाक्ये च्त्तिवाक्थयोः समानाथत्वाय विकोषणत्वाहि- 
च्यत्यास इति सुचितम् । तथाच तद्वतीति दुत 
भाष्यं वत्यर्थ रथादिभ्यः प्रत्यथविधिरनथ्कस्तस्येद्- 
मिति विदहिनत्वादि'त्युच्ता वर्तत्यस्य किघाप्रधान- 
त्वेन बोदेत्पस्थ सत्वप्रधानत्वेन “राव्द्मेद्ान्च प्रामो- 
त्थन्यः; चन्दो रथे वहति अन्था रथस्य वोद'दीत्पा- 
रादा थसामान्यात्सिं य एवाथो रथं वहानि सष 
वार्थो रथस्य वोडढे'तीति तद्रैयथ्ये दृढं कृत्वा दिरथ्य 
इत्यादौ यतो ह्गभ्नावाधं तदिति सिद्धान्तितम् । 
त्यस्य मध्यमणिन्यायेनान्वयः । 

भाचाक्तं खडयतिं यात्विति 1 तन्रत्यस्यार्थस्ताद्धेते इति । अतपन 
तद थभावादिव । निर्देशे सौते, अनेन तत्र तथ। वदता पुजसाजन । 
स्र भव्यखमतिमप्याह तथाचेति । आद्धिना युगादि । तलृरथा 

१८३ 
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य एवाथः त्यादेः रथ्य इत्यस्य विय्रहभूते रथं 
वहतात्यच्र याऽथः स एव तद्विग्रहमून रथस्य बोहेत्य- 
तरेत्ययेः । एत्र॑च तद्यत्यासस्तचै् श्ष्टसुक्तः ! एवंच 
छर त्तितेग्रहय्वषयतापि समाना । 

अतणए्व समथ सत्रे साध्ये सरत्कषटं मिन इति 
विग्रहे कष्टभ्रितयोः समसः कुना नेन्पाङ्चङ्य ह् 
समानाधेन वाक्येन माविनन्ये यथहार्धा वाक्येन 
गम्यते महत्कष्टं भरित हति न जातुचित्समासेनासरौ 
गम्यते इत्युक्तम् । 

तत्न पदाथानां वाक्परे समासे च प्रनीतिस्तुल्यैव 
तथापि भहत्कष्टं धत्त इति चाक्मे कषटपद्ाथोः विशेष. 
णत्वानाक्रान्तस्वनिषछठविश्ेष्यत्तया बुध्यते । समास्तु 
शतानेरूपित्तचिदाषणत्वाक्रान्ततयेबाति न महत्पद्ा- 
थस्य तच्च विकषणत्वन्र् । पवय दिपयतावि्लोपस्य 
वाक्ये चासमानस्य सप्ासन फथमपि मानानाति 
तदथः । एतदेवाभिप्रे कैयटः; यः कष्टं थितः स 
महत्कमे करोति इलयादि प्रतीयेत नतु महनः कष्ट 
विशोषणत्वपिति । एवंचाछीकिंक इव च्रत्तिव- 
ग्ररभ्युत काकके पएकाथधामनाकवाराप पएतद्धाष्येण घा 

दिभ्रहणं } असावचेजिकस्वायाह य पवस्ते तच्रत्यादिः ! कचित्तथा पा- 
ड द्व तदेवाहेवचेति । चिद्ष्यविरेपणव्यत्यासरो विग्रहुचाक्रयस्य 
सौश्रोकत्येव्यथेः । पवेन स्वातन्यञ्यवच्छेदः, पकंच चन्र तद्ग्य- 
त्यास च । 

भाष्यान्तरमादहातपवेति । तस्याः समानत्वादेवेत्यर्धः ! मटदि- 
{ति (चन्न पद । जातुष्चद् कदाचत् । तदथमाह् तश्नाते उक्ारंषग्र इ 

त्यथः 1 आक्रान्तत्वादे च तद्धाश्चष्टचादि । वञ्च कष्पदार्थेय श्ति 
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धित इत्यपि कशचित् | 
युक्त चेतत् । अन्यथा कष्टं शित्त इत्यस्य 

त्वन स्यात् तद्धद्व {उ्षयतामदात् | 

मिव्याहारे तु तत्सवन्धानुपप्या न अितःररूपप्रधा- 
निरू पेन वि रेवणत्योपस्थिनिस्तदस्पासन्यादहारे तु 

लथवापास्थाततः। एवं स्वेन्नद्रख्न्यस् । समास्तद् चटकः 

पद्भाच्रघारिततविग्रहयोः समानाथत्वे पतद्धाष्यता. 
त्पयम् । 

अतएव कालाः परिभाणिनेति सचे किमधानोऽथ 
समास, उत्तरपदाधमधान ह्युक्तं, नायं प्रदनः समास- 
भाच्राचवय उचितः, तत्ुरपस्योत्तरपदायेप्रधानताया 
अव्ययं विमक्छीत्यादेसुचरेषु नाष्य उक्तत्वन भास 

जतो ददरयनामित्यादौ जातस्यैव कार्यसम्बन्धद्री- 
नासप्राघान्यनिखयेन च तन्मान्रविषयप्रडनःतुपपन्तेः | 

तस्पाद्घ्र्तिविग्रहयोः समानाथत्वनिनांदम पद्य - 
तो विग्रह्मासोमयकिषयः प्रर्न उन्तरं चति भा 
ति | समासखपद् च समास्विग्रह्भयपरम् | नच वि- 
ग्रहऽपि जातस्य प्राधान्ये जातस्य लास इलि चछछयनु- 

पुपल्तिः विशपणादेव पष्टातचिघानाद्नि बाच्यनम् | ब्र 

त्तिविग्रहयोः समानाधत्वानुरोघेन तस्य धाक्यस्य घरू- 

तन्न समास सतीति भावः । प्राग्वद्राह चत्तीति । तत्लमथयते युक्त. 

पिति ! अन्यथा तत्साम्यानगीकारे । तत् महदित्यादि । नन्वेकं कथ. 

मुक्ता तिश्रसंगनिससोऽत माद् विशेषणेति । अरङृतमाह समासेति 

माञ्रपदे नान्यव्यवच्छदः। 
भाष्यांतरमाहरत पवेति 1 तयोस्तत्वादेवेस्यथंः । माच्रप्रदेन वि- 

गहञ्यवच्डेद्ः। विन्निषलाघकमपराह मासे ति ¦ नन्वच कथं समास त्यु. 
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च्यथवोधकत्वशूपविग्रहत्वविवच्चायां विकपणधिरी- 
ध भाववपरीत्पेऽपि पूव्जातसस्कारानिघ्रत्तेः। 

एवच विग्रहे तदु्तरपष्ठयत्र मासविदाघणक- 
शम्बन्धप्रतीतिवत्छपासऽपि एविङि्न्तरयछत्रा तत्प 
तीतिसखंजव हत्याद्येन यथेचमन्यपृत्तरपदाधपधानेषु 
येबासावुस्रपदे परधानऽन्दवानिनी वरिभक्छिस्तस्याःस 
मासि स्रवणं भवतति, यथः राज्ञः परुषो राजपुरुष हति । 
हह पूनवाक्ये पष्टठीस्मासर पथमा केनतदेषवं भवाति 
इत्याच योऽसों मासजातयोरभिसम्बन्धःस समा 
से निवत्तते। असिहितः साऽथ न्तभूतः पात्तिपदिका- 
थंःसपन्न इति प्रातिपदिकार्थं प्रथमाति अन्यथा वि. 
देषण विभक्तः षष्ट्या; प्रधानवबोघकसमासाद्ापन्य. 
सङ्खतेः | 

कैयसोऽपि वृत्तिचिग्रहयो;ः समानार्थत्वं न्याय्यम् 
अच तु वाच्ये जातो विकद्रषणं समासे तु मास्जतो 
टख्यतपत्यादा जातस्य कससम्बन्धावमगमात्थरा- 

धान्यमन्योत्तर पद्ाधप्रधानवेघम्य च लक्ष्यते हति म. 
त्वा पृच्छतीति प्रहूनद्धयादयय वदन्युत्तरण नयाः स- 
सानाधेस्वमनिपेति । तत्र सम्बन्धस्य समासे नत्र. 
11 क 

किरत आह समासेति ॥ प्व॑च उक्तरीत्या पूवैजातस्तस्कारानिवर्तौ 
च । तदिति जातपदेत्य्थः । येनेत्यस्याशकायामन्वयः । एवं उततर. 
पदा थग्रधानस्वे । पुनस्तु । मेतीत्यस्याग्र उक्तमिति शेषः । अन्यथा उक्त- 
रीत्या तस्य तच्च प्राधात्याभावे। प्राधान्यातरत्यन्तेन किप्रधान।ऽयभि- 
तिपूवप्र्नाश्यः । अधितरेण केनेतदेवामिति दितीयप्रश्चाशायः। 

नञु तत्रापि सम्बन्धभानसत्वेन कथं तानब त्तिरत उत्तराशयमाह 
त्रात उत्तर इत्यथः । यत इत शेषणाद्ष्गेण सासस्बद्धत्वं [नरखत 
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छयनि चित्तत्वेन तच हेतुः अभि दितः समा- 
तनातएवान्तभ्रूतः । समस्वन्धिविषयकोपस्थितिविषय- 

न्तभावः । _ ॥ ह 

तएव च्रातिपदिकाथः सपनन इति प्रथसोत्पत्ति- 
की 

नतक थनं वषय भव निसित्तकथनं च । क्ारकव्रा- 
तिषपदेशाथव्यातार्स्य कराषत्वात् । नच घास्य 

जात इत्येव विग्रहोऽस्तु एवच वृत्तिवाक्ययोः समाः 
नार्धतापि भवति षष्टीप्रसक्ि्चिन । षष्ठीतेसूत्रेण 
सिद्ध काराः परिभाखणिनेस्येनत्त कालाः परिन्नाणिना- 
खभस्यन्ते, नतु परिमाणं काटेनेत्यर्थन जातमास इ- 
व्येतल्िघुत्यथसिति वाच्यस् । एनद्धाष्यप्रामाण्येन च 

रिच्छेवयपरिच्छेदकस्माधिव्यादहारे परिच्छ््यादेच ष. 

प्रीस्वीक्ारेण तथा वियदास्मवात | एचवमवयववय- 

विसमनसिव्यादारेऽवयवत्वादिक्तम्बन्पेऽवयविवाचका- 
दव षश्मीति बोध्यम् । 

तन्तनां पर इत्याद तु जन्यजनक्भावसम्बन्षे 
चचरी विज्बणत्वाद्व्यत्यासे च शाब्द्स्वभाव एव् 
वीजम् | घनत्वे का{थाभन'ववलाद् त्त [ 1वकाषणत्वादिन्य- 

तत्र हेतुरिति। अपोनखकन्यायाह सम्बन्धीति । अस्य फलमाह पथति 
उक माष्यद्चाड्या असङ्गनिमान्लदुने नचेति । पत्रनाक्तव्यवच्छेदः। 
नन्वेव पष्ठीतिसिद्धदुज्रयथ्यंमत आद पषठीनि । निवमाथे भिति 
भाव. । अन्यथोपपसेरभाचादाहेनदिति । द्वतीवशद्कादिपरेत्यथेः । 

प्रसङ्धादाहैवमिति चश्च शाखत्यादौा तदभावायाहावयचत्वदीति । 

मनन्तरेवं टश्यतिरोधोप्त आह ततूनामिति ननेयमाधामात सावः | 
अन्यथोपपकत्तेरभावादहेतदिति दितीयश्चङ्कदिपरेव्यथंः। प्रसङ्कादाहे 
भिति ब्र्चे छ्ासेत्याद्ां तद्मावायाहमवयचत्वादाति। नन्वव रुल्थ 

विरोधोऽत आह् तन्तुनामिते । 
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सहते त्तन्न | एकार्थींभाव्रफलेषु भार्पेऽस्पागण. 

नात् । वत्तिवेग्रहयाः समपानाथल्वमङ्ापन्तश्च | पवसे 

व बहूतराहवाक्यऽ[पिषदछठास्थातवचहूुत्रादर्( भरथमादीत्य- 

प बाध्यासत्यच्च (वरस्तर इत्याद 
यहुत्रारद्धध्रा त्द्गुणस्रविज्ञानाऽ तदगुणस्ति- 

स्षानश्च  छम्बक्रणमानयत्पादाकचादययः। तस्यान्यप्रदाथेस्य 

गुणान् वङ्चणाना कायरान्वायतया सयिज्ञानं यञ 

त्यथात् । चिच्गुमानयत्यादावन्त्यः | चविघधानन्वाय- 
स्षघधरक्कवयवाधङ्त्व च तत्वम् | टम्बकणं भाजय 

त्याद्ाचप्ययम्रकव | याद् वधयान्वायेत्वासिव वधय 
याकार सानाहेतत्वमपि तद्शुणसंविज्ञानत्वामत्य् 
चच्धते तद् छम्बक्ण माजयेत्यादाचप्यराद्य एव । सं 
यागसमबाच्ान्यततरसम्बन्धेन सम्बन्धी यल्ान्पपदाभ- 

भूप्रणकाराटुाक्त खण्डयति एवमेव मासजानवदेव ! पव चक्ति 
विभ्रहयाः समानाथत्वाय मीमांसकानां दुरभिनिवेशयोष्युक्त पव 
समासायवोध्यरूपस्य विच्रहुप्रदश्नफलस्य तां सिद्धावपि सम- 
स्यमानपदस्वरूपो धनरूपनःफनस्याक्िद्धिर्मम तु सर्वैषटस्िद्धिस्न- 
द्ाहान्य्ति गुरुमञ्जुषाद्ावित्यर्थः 

तं विभजने बह्विति ॥ नत्र योग्याश्ंमाह तस्येति विद्षणति। घ. 
तिपदाथेरूपाणामित्यथेः। के स्तुभादिरीत्यद् । कर्मणि स्युटा तद्ुणान- 
सावेज्ञानं यत्ति तत्व । अयमेव अत्य एव्र यदीति । तथाच न प्रागुक्तं 
खश्चषणंः क्तु विधेयक्रयान्वयितल्सलनिहितान्यतरस्वघटरकावय- 
वथक आद्यस्तद्धन्नोऽत्त्य इति । तथाच कार्चित्वततसानिटिनत्वा. 
न्यततरधमणेति फलित । एव योगाथेमुच्छा केयटाद्यक्तं पारिभाविक्षः 
तद्छक्षणमाह सयोगेति । दण्डी विषाणी चानीयतामिति र्श्वे 
अस्यापि दण्डी वाणी च भोज्यतामिव्यादौ व्यभिचाराद् प्राय 
इति तथाचोरसभिकोऽयं नियम इति भावः । एवच सामान्यतस्तदुक्तं 
चत्यमव । इद् च भेद द्वयमनेङेति विद्दितबहुवीदेः। अधिक भावपरकरान्ने 
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तच्र तद्गुणत्वं प्रायो ऽन्यन्नान्य इत्यलम् । 
बहवीहौ विदि्टराक्तिस्वीकारद्वारुणाधेकर- 

णसुपपद्यते । तन्न ह्यरूणया पिङ्काह््येकहायन्था स 
चीणातीति वाक्ये ज्योनिष्टोलप्रकरणपटठित किमस- 
णि बुाक्याद्धेत्वा प्रकरणे सवेद्रव्येषु निवेहाते उ- 

तं कीणातिना सम्बध्य तद्ङ्भकदायन्यां निषिदित 
इति सक्षायः। 

तन्न गुणस्धामूत्तलवाल्न्वरूपक्छवाक्षावनत्दसमस- 

वेन षृथर्श्रूनोऽविषहषात्प्राकराभेकद्रव्यमाच्रे निवि- 

काते । अरूणशादिकशान्दाश् गुणवचन एव । ननु तदा- 
शिक्द्रब्यस्य क्रयसाधनत्वसंभवोऽन्थथा प्रकरणेऽपि नि- 
७ [1 [> देशान स्थात् | अन्रूत्तत्वात्किथाभिः, कारकत्वाच 
द्रव्यैः सस्बन्धासमवादितिचन्न। ओतेकदह्एयन्यवरो- 

पेन कये तदन्वपासमवात् । नच सत्यपि बलाच 
व्यक्तं तदास्य ५९ । 

कद्पतसरुदता तु तस्यान्यपदा्थंस्य गुणत्वेन विदोषणस्वेन 
सवज्लानं यद्रत्यश्चयाथेः | अन्र सवस्य तस्य विक्ञेषणत्वे समासासः- 
म्भवान्तरेकद्शे विरेषणपित्ति भ्यते इति जन्मादि उक्त ! 

स्वार परसम्मतिमप्याह बहाति तच्च हीत्यस्य स्षरायाद्ष्व- 
न्वयः ¦ गगमिति क्रियाविन्ञेपण। त्न नयोमध्ये पृचंपक्चेऽन्वयोऽस्य। 
मात्र कत्सं । आङत्यधिकरणन्यायेनाद्ारूणादीत्ति । नच गुणस्य 
स्वाश्रयन्चुत्तित्वरूपपरपस्या करणत्वेनान्वयः । नामाथेविसक्तय धयोः 
साक्षःत्सम्बन्यननैवान्वयस्य कट पत्वात् । अन्यथा गङ्गायां घोष इत्य(- 
द्वपि छक्षणानापत्तिः । 

यसम्भवादिति नच करणतृतीयया करणद्रव्याणि प्राकरणि 
कान्नु गुणविधिरस्तु । विभक्तीनां निष्छृष्टशक्तिमान्राभिधायक 
त्वमिक्ति मीमांसक सिद्धान्तात् सपविभक्तो रुक्षणामावाश्च । तस्मास्- 
कर्णे निवेद्राचादिनाप्यरूणपदरास्छक्षणया माक्षेपेण त्रोपास्थितानिं 
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द्रव्यस्य वस्तुत एकत्वेन विराोधामावादयुत्छमेनत् 
अन्तरङ्खवदिरद्नमावेन क्रमेणान्वये द्रच्यक्यस्मैवाभा- 
वात् । एवचाविदोपाद्रूणापदलक्षितन्तद् धाक्प्र बा 
द्रव्यं प्राकरणिकं सवेमवनि पूवपन्तः। 

सोऽयुक्तः स्पात् । एकदायनीनि समस्नस्पापि 
लाक्षणिकत्वेन ओतत्वाभावात् ¡ निरपेश्ना हि रवः 
श्रतिः । इनरपदाथान्वयातुपपत्तिज्ञानसावक्नप्रतानिकं 
रि खाक्षणिकमभ्यथारुणापद्रुष्चितं द्रच्यमपि रौन. 
सघ स्पात् 1 

नच लक्षणादिक्घं विनेष प्रकरणकरल्पिनश्तानुमि- 
तेकदेद्ानिष्पन्नेनारुणधा जउ्याति्टोमापृ्रसाधनभू- 

(क) तद्रव्यपरिच्छद भावयेदिलयाश्ारण वाक्यन प्राकरणि- 
कसव द्रव्याङ्त्वमिति वाच्यम् । 
त॒तीयासयोगात्करणत्वविश्िषानि पमाकररणक्द्रव्याण्यनुदयय शणो 
चेधयः । नचेकप्रसरतामज्गः पको पास्थितिविषये एच तन्त्यायध्रह्र्तः 
ददतु शाक्तरुश्चषणाभ्यां {भन्नोपास्थतिविययत्वान्न दाषः समासादिः. 
इत्तातु च्क्तखक्षणाभ्यां वा समासरादिरूपाद्धोधकवश्छात् विद्रहवा" 
च्यायनुभूतावश्िष्टाथस्यकवोपरस्थितिरिति न तत तथाऽ्न्वयः | अ 
यमव सक्छाथामावा नाम । इत्थ हि घचनव्यक्तिः यर्कविदयया कया. 
चि्यक्त्या क्रियते तद रुणशगुणिकयेति । अतपव खीलिङ्गनिदेश्च इति 
वक्तव्यं 1 एवंच क्रये पवान्वयसम्यव इति भावः। 

बेहत समाहास्दद्वः। अभावादिति गवा कण तीति कमध। 
कष मत्र गवेति जातावेकवचनमिति मावः | पवच श्रौतैकदायन्यवरोः 
धेन क्रये तदन्वयासम्भे च। भरोक्तदोषामावायाहा रुणापदेति तद्. 
स्वीकारे आह सोऽयुक्त इति । 

कश्चिदनयवादुपपस्याररुणयेति भित्वाऽन्यथा पुदपक्षो वर्णित- 
स्तत् खण्डयति नचेति । भाद्दिना आश्चेपः । यथाक्रममेवाहारुभेत्ति 
भजु तद्वत् तृतायया तस्यापे श्र(तत्वमत आद्ारुणयेतीति । ननु तथ! 
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द्र्य पारच्केदं मावयेदित्य्ञस्य प्रकरणतोऽष्यला- 
भात् । तस्माद्भुश्चणया भरकर णे निष (१ इति बुद्धा तभ 

व ञ्यायस्तच्र चालुप पत्तिरेव । अरुणयेति टाबृनिरदंका- 
स्त॒ च्छान्दख इति पूवपत्ली नन्यते । आश्रयटिङ्खग् 
हित्वादि च गुणवचनानरं पूवेपक्लषी न जानीते, आन्न 
यानिणयाच्च। नच ख्ीद्रव्यलक्षणाथां टाप् । अरुणा 
पदर द्चितन्द्रडयभित्यस्यासङ्नेः । प्राकर णिकद्रन्यमाचरे 
निवेश इत्य सङ्तेय । 

यत्त टाप् साधुत्वा्थं इति तन्न । एकव चनात्यन्त- 
स्वाधिक्प्रत्ययातिरिक्तप्रत्ययानां साधुत्वमान्रा्थता- 
था माष्यक्रारादिभिरनयभ्युपगमात् । किच समास 
शाक्त्यनङ्गीकारे एकहायनी पिङ्ञाश्चीपदयोरप्यरुणापद्- 
तुल्यतया तच्न पूवंपक्नाद्यकरणे बीजानापत्तिः । मी- 
भांसावासिकक्रलोऽप्येवमव- 

सर्चन्र योगिक्षेः त्राड्दैद्रन्यप्नेवाभिधीयते। 
नदि सम्बन्धवाचित्व सश्वत्यगोरवात् ॥ 
इति तदुक्तेः तन्माच्चवाचित्वापमित्यथेः । सं 

न्धस्य सांसगिकविषयतयेव वाच्यत्वे तस्य संम्वन्ध्य- 
न्तरभानं विना भानायागात् | 

विद्ोषणं च गावाऽच्र न सम्बन्धः कथचन । 
इाति तदु्तेः। अत्र चिचगुरित्यादौ सम्बन्धस्य स 

पि गुणवचनानामिति न्यायेन तस्य त्वमत माह येति । अज्ञान 
न कवं तेन्ञान्तरस्थत्वमुरुकं किच्वन्यथा पीत्याहाश्रयति । 

तदुक्तिमेव खण्डयति यास्ति पृचेपक्चानुसोधनाहेकोनि सम्ब 
न्धमाचरेत्यर्थः। तत हेतुमाह सम्बन्धस्येति चयत्वे सति । सयोगात् 
अभानात् । नु विशेषणतयैव तद्धन कुतो नात आह विशेषणं 

१८४ 
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खण्डत्येन तच वाच्यत्वं कल्प्य, सबान्धनश्थाक्षपा- 

दधानं स्वीकायंमित्य्थ[ऽतिगोरवारित्यस्य तःपद्ष 

यवक्छत्वे सति ससगवयाधकङानब्द्त्व यागक्कान्दटम् 

च्क्छिमद्वयवत्वं च राजपुरुषा द् टाक्रासेद्धं, पाचका- 

दौ चछाख्रसिड । जतेस्तु च्यक्ट्यमदन गोपदादिभ्यो 
मानमिति जजत्यादौ रापाक्षिद्धिः । अतएव हायलेय- 
स्य गाररति फदापे न) 

सि्डान्तस्त्वस्थ गुणिनाद्ात्म्येन गुणवघकत्वम् । 
गुणिद्रव्यं च वाक्ये तत्वेन सनिदिनस्वाद्ेकदहायन्पे 
चेति विद्धिद्विधिरयम् | अल्तएव टाप् न्यायन तस्मि 
न्सभवाति च्छन्द सत्वकल्पनाया अयुक्तत्वात्, 
अत्एव- 

गुणे शुद्खादयः पुंसि गुणिरिङ्ास्तु तवति । 
इतिक राः सङ्गच्छते । भदन भनेऽप्याश्रयालिङ्भ्रा- 

हिता वा, गुणवचनानामाश्रयता लिङ्वचनानीत्युक्तेः, 
एकायनी च गौरेव क्रयप्रा्त्वात् । गवा ते कीणा- 
नीति भन्त्रारुङ्ात् } 

चेति । नन्वेवं मोरवमेषेति आद्यदाष पवात आह स्षम्बन्ध्रस्येति । 
अनतिप्रसङ्गगायाह शक्तिमदिति । सत्यतमपि स्वेत न निमूख मित्याह 
दराक्तीति  नचेवमतत्वादजेत्यादौ इन्यानभिघानातच्कथं रावत आह 
जातस्त्विति। अतपव यसेर्देनेव भानादेव ! धस्य अरखणये्यस्य । तद्- 
देवाह शुणीति विशि्टलि युणविष्छेष्ठद्रभ्येत्यथे. । अत पव तस्य 
तद्रूपत्वादेव पृवंपश्षयुक्ि खण्डयति न्यायनेति । तर्मन् टापि) तत्र 
कोदराविसोधमपि सुचयन्नाहात पतेति । तथा गुणिबोधकत्वदेषे- 
ट्य्थः । आदिना पतेऽपि न रूपादयः ¡ जातिश्ब्दतोऽत्रवैलश्चण्यमाह 
भेदेनेति गुणिभेदेनव्यर्थः । उमयथाप्यन्न श्रयोगद्रेनाश् गुणवच- 
नत्वं हि गुणोपसजेनयुणिषोधक्त्वम् । 
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एतदधिप्रायेजैष धासिक्े उक्तं गुणस्यैवास्य द्रष्य 
पारिच्छेददारा कयसाघनत्वमित्यरुणादीनां योग्यः 
ह्वादूद्रव्यपरिच्छेद् एव व्यापारस्तच्रैषां कतत्वाादेतरश्च 
करणत्व मकविष्याति । तच्रारुणापद्दतद्ब गतम् .किषचि- 
ट्द्रच्थं पारिच्छन्द्तार्णगुणन कथः साघायेतच्य इति, 
एकदहायन्यपि केनावेद्गुणेन मे परिच्छद्ः काथं इत्ये- 
लावद्पेक्चते, उनथापक्तारुष्ठ णश्च सम्बन्धः शीघ्रतरं 
निवत्तते तेन नष्टाहवद्ग्धरथवत्तथोरेव विनापि षर 
सस्बन्ध इति संनिदिलातिकमे कारणामावाचेवमेव 
ज्ञायते इति । परिच्छेद्श्च स्वतादात्म्येन ग्रहणं स्वा- 
श्रयत्वेन हणं वा एतदधिकरणसिडान्तसुच्रभपपि 
कटं भीष्मं कुर्वित्येतद्च्युत्पादनावसरे तत्पुखषप्रकूरणे 
उक्त ठ्थास्थातं चति दिक । 

यत्तु स्व्ाक्याथेविशिषटग्यक्तिविषयकपरसिद्ध लक्षणादृत्तियोग्यं 
यत्प्रकारतया व्यक्तयनन्वय्यथेक्पदं तत्वं गुणघचनत्व । सजायाः 
श्च श्त्यादौ उ।पृवारणायात्यरूपम् । अस्तीव्यादावपि धरक्रागतया व्य- 
््यन्वयादाद्यमिति । नत्र डुङ्खस्वाश्रय इयमजत्यादावेवमप्यतिग्यापतेः। 

नन्धेबमप्यतिप्रसङ्ख एवात आहेकृति । उक्तामित्यस्ये तीत्यन्तेना- 
न्वयः । अस्यारण्यस्य । तच्च परिच्छे । इतर कये ¦ तदेवा तश्रोति 
घाक्षये इत्यथैः 

युक्तयतरमप्याद् सनीति प्रागुक्त पश्चद्वथपरेवाह पराति । तत्र वि 
नापि ष्ठभमित्यनेन मेदेनेव सम्बन्धो दाचन: | अध्य निमुखत्वं नि 
राचष्टे एतदिति पिङ्गाक्ेकहायन्योस्तु सज्जिधानाल्परस्यासस्या प- 
कद्रव्याचगमः । अतएव पाचकपारकेन ऊतभिदत्यादो समासरोप- 
पात्तिरेषञ्च घाक्यमेदे मानाभावेन न प्रकरणे निवेशः । एषं च यदैष 
कहायन्यन्वयस्तदेवारुण्यस्याप्यन्वय दति न श्रातकष्यायस्यवरोधनस- 
केति बोध्यं तद्दति १गिति। 
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कि अतपएवेन्द्रपीताश्विकरणं सङ्कच्छते । तथा 
प्रातः सवनस्य गायन्नच्छन्दस इन्द्रपातस्योपहूलस्यो- 
पटूतो चश्षयामीति मन्त्र इन्द्रदचस्यसाममल्छण एष 
नान्यद्वत्यसामभक्षणे | इन्द्रपीतस्पेति लिङ्कात् । न 
चे"न्द्रागने तु लिद्वात्स्यागदिःते सूत्रात् !डल्यकपित्थ- 
यो मतरे डित्थमात्तत्वचादिन्द्रा्िपीत इन्द्रपीतत्वरू- 
पलिङ्कस्य सन्वेनन्द्राथिदेवत्यसोमसक्चमे पन्बापन्तिरिः 
ति चाच्यम्। अग्ना मस्मीकरतस्य पानासंमवेनन््रपीतक्- 
ब्दस्य तृतीयाततत्पुरूषण सरोलपरत्वस्यायुक्तत्वेन दान- 
लक्षणया साधनं कतेन चतु्धातत्पुरुवण सोम्परस्ये- 
नद्रोदेशेन दत्तस्ययथकनयेन्द्रागन्युदेदयकस्थेन्द्र देह्य 
कत्वामावेनादाषात् , 

यत्त॒ इन्द्रा्रिविषये हन्द्रस्याच्निसापेश्चत्वेनासाम- 
थ्यादिन्द्रपीत इति खमासान स्यादिति हावरस्वामि- 
नोन्तं तत्पौद्या । उपफात्तपदजप्रतीति विषथसापकश्च ए- 
व सापेक्षमसम्थवदित्यस्य प्रचत्तः पतञ्चलिनाक्तत्वा- 

अत एव बहु्वीदेा विदिष्शक्तिस्वीकारादेव। रणं तदपि। दृश्ष्- 
न्द्र्पातस्यापहूत इति पाठः । नान्येति तस्य त्वमन्त्रकमेव भक्षण- 
भित्ति भावः । लिङ्गादिति त्तीयातत्पुरुपरेण तस्य तदीयसरामप- 
रत्वादितिभावः ! लङ्तिप्रसगादत्िध्रसद्ध खदने नचति । घुत्रत् 
अनेन ननिमरुख्त्व तन्न निरस्त । एवमप्र ऽप । तदथं सूचयन्नाद डित्थति 
भक्षण तज्रापि यद्धापत्तिः सेव । 

यद्यपि देवताधिकरणन्यायेनाचेतनदेवत्तायाः पानास्तम्भव एव 
तथापि चैतन्य पक्षेऽप्याहा न्नीवि दानति पिधतेरिव्यादि; । परस्य 
इन्द्रधरीतशब्दस्य विषये मन्त्रप्रतावितिन्ञेषः । उक्तदोषपरिदहाराच 
तदुक्तिरियं पातेति सेति पाड । विषयेति तेन क्ापेश्च प्वत्यर्थः। 
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(निर, क, 

त् । विशोषणस्यायोगान्ययोगभ्यवच्छेदफः 
क © ® ॐ र ९१. हिभियेजेतत्थाद्ाचिवन्द्रायेव दत्त इत्यथनन्द्रा 

तथाच सूत्र सकस्मिन्वा देवतान्तराद्धिमागव' टि. 
ति । एकेन्द्रदेवत्य एवायं मन्वः यथा दवतान्तर्सो- 
माद्स्य "वि नागोाऽसंबन्धस्तद्वदित्यथं इति प्रूष॑पक्षे सं 
मपरत्वे हुतशिष्टस्य मक्षणा्थसुद्धनस्येन्द्र पीतत्वाभा- 
वेन तत्सबन्धिलक्षणा सोभपरोपहतकरान्दन न्यधिक- 
रणान्वयो का स्यात् । एतचावन्तस्येव देवना्रै दानेन 
सवेरयेति भाष्यमते स्पष्टमेव । इन्द्राय वस्ुभते गृह्णा 
आति मन्त्रलिङ्ादिन्द्रस्य ससुदाधसंबन्धबोाधनात्सर्व- 
स्येव दानं प्रक्षपस्त्वदास्थांशान्तरस्येत्यन्यो विनिमो- 
गो वचनचलादिति । 1 

वात्तिकमतऽप्येतदावद्थकम् । अवशरिषटटमाच्रस्य 
तदृत्तत्वामाषात् । नच समुदा यदानेऽवयवस्यापि दाना- 
त्र लक्षणा दे अन्यथा सखुदायदाने ततः पुनर्दा दुरेक- 
देरास्वीकारे पल्यचायों न स्यारि्ति वाच्यम् । इन्द्रा 

शाङ्ाया दोषान्तरमाह विश्लषणेति विनिगमना विर्हादाहायोमेति। 
अस्यादषत्वनिरासायाह कीहिभिरिति । देचत्यसोममषश्चणे एवमग्रेपि । 

वाथमाहिवेति । अस्व इन्द्रस्य इतिपूर्वेति इच्येवं प्रकारेण पूर्चै- 
पकश्चविपय भूत इन्दरपीतश्चब्दस्य सोमपरत्व इत्यथैः । नतु वक्ष्यमाण- 
प्रकारेणेति भावः| तदवयवत्वस्य दुरुपपादृत्वादवयवे लक्षणेत्ययु- 
रमिति सूचयन्नाह तत्सम्बन्घीति तदभ!वजखाघत्रादाह खोमपरेति 
षष्स्यन्तत्यथेः । नन्विद् न भाष्यादिस्रम्मतमत अद्ितश्चति तिडन्त- 
सम्बन्धि सक्चषणादिकश्चेत्यथेः । पवमत्रेऽपि । नसर्वैति यावतो दानं 
तावत पव प्रक्षेप इति भाव. । मतान्तरमादेन्द्वायेति माज्मवधारणे 
वर्{ततकमतेन चेति । आदिना तथान्वयः समुद्षयेति धान्वराहयादी- 
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ग्न्यादौ दानोदेरयत्वस्य ससुदाये पयोसिवत्तत्कमे- 
त्वस्थापरि सुदाये एव सत्वात् | स्वस्वत्वध्वसपरस्व- 

त्वोत्पन्याश्नयत्वन क्रियादेदयतायाः सुदाय एव स. 
त्वात् ¦ नान्तरीयक्े पुनः स्वस्वनिच्रत्तिस्वत्येत्पत्ती 
अवयवष्व पीत्येकदेक्स्दीकारे प्रत्यक्राधोपपात्तिः ना- 
न्नसीयक्पादाय ओंतव्यवदहरस्तु न। नान्तरीयकदानो- 
देखयत्वस्यापि पत्यक सत्वनेन्द्रान्िदेवत्ये साभमक्च- 
णे तव सन्त्रापत्तेः । 

यत्तु स्वीकारे पाधातोलेश्चषणा खच लाचवादैन्रा- 
गन्दाहिदिषये उमयनिरूपित एक पव न प्रत्येकनिष्ध- 

पित इति } तन्न ! हदं ममेयाद्याकारकवुडिविषयत्वस- 
पस्य तस्य बुधः प्रत्येकच्न्तिनयोभयनिरूप्यत्वाभावा- 
त् | निर्वपप्रभतिग्रतिपत्तिपयन्तमसुकदेवतासवन्धी- 
दमिति चाज्ञिकव्यवदहारस्तु देवतोदेकनोपकल्पितत्व- 
मात्रेण । उपकल्पननिरूपितोदहं इयता च प्रनिपत्तिनाइवे- 
ति न तह्ुत्तरन्तथा व्यवहारः, 

तस्माद्हुवादिरिन्द्रेण पीतो धस्मिन्चिति | प्रातः 
त्यथः । तत समुदायात् कचारात सजातततथव खास दत सूचयन् 

चपृच्ाथमह् स्दत्वष्त) मन्ववसुक्तद्षदचात्तमाह् सान्ताते छुनस्त्वय 1 

पतद्षपारर्ह्ारङ्नन्सत नशचषणे सात्वत । तस्य स्वाकरस्य 

१ 2 (१ 1 ० 

व स नक शदद्ान तपा" 

दनतासस्भवा चष्प्रम्ाणकश्य । दवस्वं गगुह्याद्रत्याद् श्च देवेताद्श्च- 

न स्यक्तंन गृह्णीयादिव्यादौ ददातिर्मक्त इति बोध्यम् | 
नच्वमप याज्िकव्यवहुरदखनातारक्तसम्बन्धकस्पनाऽत आष्ट 

प्िवापति ! इदं हविः | माज्पद्न दानव्यकच्छदः। पवसति वक 
तिप्रसङ्कधराक्तं निराचष्टे उपेति । एवं प्रपि सिद्धातमाह तस्मादिति । 
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धिक्तं प्रातः सवनमन्यवदाथं; । नच कर्प 
वखुद्ायावारशूटसरू्पस्य तस्य सद्वणादकमर्व  च- 

च्यम् । तेन तत्संवन्धिह्विषो लक्षणाया उपटतस्ये- 
घ्याद्यन्वयाय तवाप्यावदयक्रस्वात् 

सवनीय हविरन्यपदाथ इति ठु न युम् 
स्मिन् हुति इन्द्रषीतस्याभावेन तस्य तदधिकर- 
णत्वा भावात् । अत्तत्तासु गोषु चिचगुरिति न्यवहा 
राभाववदिन्द्रेण पीतस्य नटत्वेन तभादाथहषिःषुह 
न्द्रपीत इलि बहूवीदिणाऽञ्यवहाराच। 

नच पूर्थपदप्रक्रुतिसखरेणेव बहुतर हित्वनिय हति 
तद्ैमधिकरणारम्मो वृत्ति वाच्यम् | इन्द्रेण पील 
हृति तृती यातत्पुरुषेऽपि तृतीया कमणीःत्यनेन पू्बप- 
द्प्रकरूिस्वरस्यैव सत्वात् । देवानामभ्चि्चुखत्वेनेन्द्राय 
स्वादेत्यादिमन्त्ेणा्नों दादस्यवेन्द्रकन्तकपानत्वान्न त- 
दलुपपत्तिः । अततः पाघातोदाने न कक्षणेत्याङायात् । 
पूर्वपक्षे दानलक्षणाधामपि चतुथ्यथं बहुं छन्दसी. 

अधथिशृतं उपक्रान्त। न च कर्मेति कर्मसमुद्पयश्च तदाधारकारुश्चेतदु- 
भयङूपस्य सवनस्यचवत्यथः । अक्चषणेति मक्षयासिपदापात्तेत्यथेः । 
तेनेनि तत्परेन्द्रपीतशब्देन क्मसम्वन्धीत्य्थः। हविष इत्यथिकर- 
णस्य सम्बन्धित्वविवक्चया षष्ठी | आदिना भक्चषणत्तथा च तस्छवन- 
सम्बन्धि मक्षणमानेऽ्यमिति सिद्धान्ताश्षयः। तस्मिन् दविपि । नन्वेवं 
मास्तु सप्तम्यर्थं बहु्यौहिरपि तुः षष्ठ्यर्थ पवास्त्वत भह(तीता 
स्विति तन्तत्रास्तीच्युक्तेरिति मावः । इन्द्रपीवेति ष्ट्यथबहुबीदहि 
णति पारः 

वौ स्तुभाद्याक्तिं खण्डयति नचेति । नचु तेषां मते तत्कतृकपाना 
सखस्भवेन पृषप्च पएवायुक्तोऽतमादह दृवानामिति वदेति ठृतीयातत्पु- 
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तृती यान्तेनेव समासाच । प्रकारान्तरेगापि पूरव 
पश्चा पपादनस्य क्रुतत्वाच्च | 

श्च दानर्क्णाधामर्पन्द्राय पौन इति चतुश्र 
समासोद्रेमः। चतुर्थां तदथार्थनि सम{सस्य प्रनिपदा 
कतादध्यचतुय्पव प्रकृतिविक्रतिभाव पव च प्त्रते- 
भाष्संमतत्वात् । साधनं क्रनेत्यपि न, चु्ानद्े- 
तिस्त्र रक्षिनय्रहणेन चतुध्यन्तस्य नेन समसाभाव- 
योधनात् ¦ ताद्थ्वचतुथ्या कारकत्िभत्सित्वराभावन 
तच्च ततन समासस्य दुक्लनत्वाच। 

क्रच तेन खमासे पूवपदपक्रनिस्वरेभीव वद्ध. 
दिन्वनिणंयेऽधिकरणे च्छेदः । नच चतुर्थं नदश इत्य 
नेन तत्राप प्रुबपद्परक्रनिस्वर हनि वाच्यम् | नस्य 
स्वरस्यापि प्रकरुतिविक्रनिमाव एव प्रवुत्त्माद्यसमत- 
त्वात् । प्रतिपदो कनाद्थ्येचतुथ्यन्तसमास एव तस 

रुपरव्यथेः । नन्वेव प्रागुक्तलक्चण किमर्मत आदान दति आ।क्रयः | 
परेषां स्वोपपादितरीत्यापि ततो अनिणंयमःद् पचाने स्वाप्रपाद्रते 
इत्यथः । स्तात इति वचदहेततनीयान्तेनेत्यथः 1 अभ्युपेत्याप्याह् 
पकरासन्तरत । स्वापप्राद्तपृवपक्च रुश्चणाददिदापान्तर माद किञ्चनि 
न्वदमत प्ख नांक्तमपितु साधन नेती त्यन् आह साधनाभलति 

हितादियोगे विधिसखचवाद्ाह रक्षिनेति । नच गावाल्ारानवत्ताद् 
स्य चतुथ्यन्तन समासारऽ्तमाह तादश्यानि तश्च देवानामपी 
त्युकूरीव्यापपादच | 

यथाव स्छ्छतत्रहणचत् बख्ग्रहण शक्ापक सस्मवाते तथापि सू 

पव ङुःङ् रमाह करक्ान | तञ नस्या सत्या) तन चातन अभ्युप 

"याह 'कञ्ात समस्प्रद्नचतुस्यतनव्यथं. । पाग्वदभय तस्याने अः 

पना तत्माक्छः । नादस्य स्पशटत्वादुद्कतायस्मुपपादयात प्ररुते स्विते 
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तेश्च । प्रक्रते तुन ताद्य चतुर्थी उपषदचिभक्तेरि- 
तिन्थाथात । कते चत्यच्नापि तद्भे इत्यनुचत्तते गोर 

श्चितमित्येव तदुदाद्रणं नतु गोदहितभित्यन्य च निष्ट 

पितम् । 
अतएव चतुरौ तदर्थ इत्यस्य प्रकरातिविक्रतिभावं 

एच प्रत्त क्तचाति ज्ञापकं भाष्योक्तं सङ्गच्छत । ख- 
मासे शाक्तिमनङ्ञीकुक्तां वहूवीहावन्यपदा्थे छक्च- 
णा व्याधिकरणत्वात् । त्वद्रीत्या पूर्वपदस्य तमक्त्य- 
धान्त भावेण लक्षणति लत्पुरुषाद वि दषः ¦ नच द्ाना- 
थेकपाघातोमावक्तान्ताद्ङ अ्यद्यचि पीन इन्द्रो थ- 
स्येति वद्धुवरीहेदानखम्बन्धीन्द्र सम्बान्धन इति बोधः | 
अआ दहिताग्न्यादित्वात्पीतक्ाञ्द्स्य परनिपात इति न 
बहुव्ीरौ लक्षणाद्धयानेति वाच्यम् । धातोः सकमक्न- 
लया माके कस्यासम्मवात् । अनुपपन्तिपनिसंधान- 

क, भ, ५, ~ नन्वेव मपि अथं दत्यस्याविषयच्वमपि तदथिसेण कूछचेव्येनेन विधी- 
यमानः पूवपद प्रङ्ृतिस्वरः सिद्ध एवेति आदह क्तचत्यजेति । एवच ता 
दभ्यचतुध्योमेव तदप्रच्ुत्तिरिि नाच तदपीति मावः। 

नन्वेकं गोदिनमिनि बरयुक्ततदुदाहरणासङ्गतिरत आह गो गन्ल- 
तमिति अन्यत्र उद्योतादौ । अलएक तज तदयुचच्या तत्रे रत्प्रृत्ते- 
रव । तत्र हि अदवघासाद्रेपु चतुर्था समासपसर्यानं पष्ठी 
समासेन प्रत्याख्याय चारम्भ चतुथी तदथं इति प्रक्नेः स्वरः स्यात्- 
षष्ठीसमासे त्वतोद्त्तत्वमिति स्वरभद माश्द्धयक्तचति ज्ञापक।चचतुरथीं 
इत्यस्य परकृतिविङृातिमाचे पव प्रबच्या न स्वरे विशेष इच्युक्तं । त्व- 
द्ीत्याऽच तादध्यचतुथ्यभावन तदध्राप्तो विध्यथत्वनास्य स।थक्या- 
तदसङ्गतिः स्परेव । तस्मात्स्वरेणानिणय इति तद्ारम्भः सफल 
पवेति पसद्धम । 

अतपत्रत्युक्त्या सूतचितामस्यथानुपपात्तिमाद समासे इत्ति) ननु 

१८५ 
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9 क (9 ५ शः क व् क 

टकलयकवाच्च बुत्तर््धक्ट्पनाया रसक्षणातान 

दुष्टत्वाच्च। 
तदुक्तं जेभिनिना-'सर्वेषां चेकमन्त्यसतिञायनस्य 

भक्तिपानत्वात्सवनाधिक्रारो ही"ति भक्तिपानत्वादिः 
सनेन तत्पुरुषनराकरणे दानलक्षणानिराकरणं च| 
सचनाधिकारो दीत्यन्यपदा्भृपरदरनमतस्नत्सवनस- 
म्बन्धिनां सर्वेषामेन्द्राणां अनेन्द्राणां च हविषां सम- 
न्त्रक मक्षणं यथान्नानामक एव च मन्बः स्यन्ति त- 
तसपुरुष ठक्षण।डय पूवेपदसमासे बहुबीहौ त्ववनि न नदसंग- 
तिरत आह वद्धिति । अपिना तत्पुरुषः व्यधिकरणवद्धुत्रीदिस्वेन 
नामा्थधात्वथेयार्भिमक्त्यथमद्धा सक्त्य साक्षाद्धदेनान्वयाध्युत्पत्या 
पूवेपदस्य तृतीयाथलश्चकन्वं समुदायादेश्यान्यपदाथेटक्नकसमिति 
सखास्यनिति भावः| वह्िनि समानाधिकरणेस्यादि । इति इतिच । 
त्वात त्वाञ्च । ननु नपुसके भावे इत्यनेन सम्भवस्यन भादहानुपेति अच्ना- 
न्यपदाथं लक्षणाया अपि सत्वादाह छक्षणालोऽपीति तत्पुषीषदछक्ष- 
णातोऽपीत्यर्थः | एतदमरे गुखूत्वाच पनन्मुखक पव नकमेधारयान्म- 
त्वथायदत्युदूधोपः ! निषाद स्थपत्यधिकरणोक्तरीत्या तत्पुरुपप्यरवा. 
तरटक्षणाया अभावेन तयोः समच्वाश्वेति कचित्पारो ददयने । 

उक्ततिद्धान्तं समूख्यत्ति तदुक्तमिति सिद्धान्ते यत्रेद्रेण पीतं 
तरसवेनमिद्रपात प्रतः खचनसरामानाधिकरण्यात् तथाचनिन्द्रोऽपि 
इन्द्वेपीतसवनांतभेवतीति यन्वेण क्दितु शक्यत्वात्समानविधानि 
कथ मन्त्रो न भवेत्त् भक्त्या ह्यपीतः पीत इस्युख्थते । परत्येति रायन 
आचार्या मन्यते तत्कीततनं पुलायेस्वेन स्वसंमत्यथमिनि भाष्यक्त - 
तदाद भक्ताति । व्यधिकरणवबहुनीहिणा पानपदार्थकधनं सतपवो- 
भय च्यचच्छद्यमाह तप्पूर्बति । हिखूचितमाहातं इति तत् प्रातः 
यथ्ाभ्नानमित्यननोहनिरासः ! आदिना वारसिकादि | 

पतेन यद कोस्तुमक्ृतोक्तं यच्च नत्समर्थनाय भूपणङ्नोक्तं यच्च 
मीमां सकेकदे शिभिः स्वरेलेव बहुनीहिनिणय इत्युक्तं तस्सस॑मपास्तम् । 
मभरकादि तु ह्स्वाचि चान्यायेनात्रनिकविधमिति स्पष्टमन्यश्न तद्. 
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दर्थं हति तद्धाष्यादौ स्पष्टमित्यरम् । 
उपदशाः । दश्ानां समीपे ये सन्तीति विग्रहः । 

अन्नाथं समी पसंख्वावत्परः । दक्ापदाथेस्य स्वघरुत्तिद्- 
शार्वसमीपसख्यासम्बन्धेनान्वयः | 
वन्त इति बोधः । इंट श सम्बन्ध एवास्य साधुत्वं शा- 
व्दृदाक्तिसवभावात्। सख्यपान्ययेत्याद्स््रवलाच । 
अत एव नैकादश्ा वानेन प्रत्याय्यन्ते, नतु द्द्ारनां 
घत्तादीनां समीरे ये गवाद्थस्ते प्रत्याय्यन्ते । एतेना- 
सन्नदिंहछा अदूर्िशा इति व्यारूवातम् । 

दधौ षाच्रयो वा दित्राः। अत्र वाराब्दो विकल्पा- 
थकः । अच्र कायें विकल्पो नतु शब्दाद्धोषेऽलः ₹रब्द्ा- 
नियमेन बहूनाञ्चुषस्थितनित्यवहुवचनान्तता अत्रा 
पि एककाटं सममित्याहतान्वयिपद्ायाी सम्बन्धतव. 
रूपो विरोधो मासते, प्रायोऽयमेव सबै विराधो त्रा. 

"~ [, (कि 

थः कचिद्काधिरणाघत्तिस्वरूपः यथा चाब्दं नित्यो न- 

9 

+, 

हेत्यरखमिति । 
अथ सख्ययान्ययेत्यस्य विषय कमेणादोपदक्षा शस्यादिना सा 

मीप्यपरत्वनिरासायाहान्राप इति समीपप्ति केपः कचित्तथा पाठ 
एव । पएकार्थाभावविदरोचेष्वस्याभावादादहद शब्दशक्तीति अतपव 
सामान्यतोऽन्वयादेव पएचन्यवन्छेदखमाह नत्विति । एनन उक्तथक्ा- 
रेण इतीति इत्यपि व्याख्यातभ्रायामित्यथे.। अधिकचच्वाररिद्या इत्यस्य 
चत्वारिशतो.ऽधथिकाश्व्य्थः । स्पण्त्वाद्ाद् द्वौ वेति भन्न विग्रह । न. 

न्धेवमन्यतरबोषे पश्च द्वि्चनापनत्तरप्यत आदाति इृत्ताचित्यथेः | 
अत्रापि विकस्पा्थंकसर्वऽपि । अपिना वक्ष्यम।णसमु्चयः । एककाषि- 
केकविकरण।च्रत्तित्वरूपविरोधमेव कोस्य) शव्द्न्तरेणाहेकति अ. 
न्वर्या कायेरूपः । 

मतान्तरमाह प्रायोऽवमिति पवन विकद्पव्यवच्छेदे भयं वसेच 
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चति चिप्रतिपत्तिवाक्य । त्स्य शाब्दो नित्यत्वचिस्- 

# 

विदककालाचरत्तित्वरूपो विराधो यथा द्री 
१. * ~ [क ४ यजन थचे यजतत्याद्ौ चाङव्द् चिनाति लात्पयवक्ा- 

हेवदन्सो वासनाश्णा परयतीतिचदेकविदाषविधर्चिं 
दषान्तरानप्च्फलकत्वान्चरे वन्तत्वलखामन ससुचधा 
सम्मवाल्किल्पा बुध्यत सच समाभिव्याहनक्- 
रकाबोधादाक्तेयायं (यद्ङलिक्रत्वकू्पः। खन्न त्ी 
हिभिमचेवो यष्टव्यमिति प्ररनचाक्यं यागत्वाव- 
च्छेदन यवानिरपक्चतीद्करणक्रत्वत्राहिनिरपेश्चययं 
रणक्त्वस्ह्यप्परम् । उत्तरमपि तथच, परन्तु तद्या 
गत्वसामानाधिकरण्येन तत्परमित्यादहुः । 

अन्य तुत्तरे वा चछ्च्दोऽन्यतराथः। एवं वदयारपि 
[क > अ, # यागस्चाघनत्वगद्च्छयंकलतरय्रद्णःद् च्छिका विकस्पः। 

~ ७ २ इदभमवाभिव्रत्य परने वा चछाब्द्ः सवात्मना पन्तान्तर.- 
प्रतिष्षेपाथः । उत्तरे तु खप्राक्षिपक्षे तत्प्रतिक्षपार्थ 
ध्व सवत्र वाथ हत्यर्थः । स्चैत्रत्यस्याक्ते तद्धने च्यः | प्रायः 
पदं सफखयत्ति कचिदित्यादिना ! वुत्तित्वेति वन्मातरेत्यर्धः । तने- 
नक ाराचन्तत्वस्यकच्चर्छद्ः पवमभ्ेभपे। स विरोधः) नस्चन्र कदाच 

पच नत्ति कथ सोऽत आहान्रेति सच नोक्त श्त्याह् सचेति) तथाच 
वाराद्दप्र्ाय दद् ततूद्याव्यं तद्सवतात्पय मात याध्यम् | तद्भ्व 

नयन्नाहानात उक्ताक्तावेषय इन्यथः । अतपवादत्तरमपीति वीहि 
भवजतत्याद्युक्तरूपामत्यथः । तथेव सरायपरमेव तत्पर निरपेश्चवी 
1हसाधनत्वारर् पश्चयवसाधनत्वसरायपर) 

पक ईत रद ववतारूचस्तु 1चथ्चायकस्यवोत्तरत्वन तस्य सशयः 
परर्तु उततरत्वादुपपात्तारात अतपकवाह् अन्यात्वात। स्वाथ तरप यद्य 
सअचधारणाथः तेन परिरहीतात्यागः सूचितः । उन्तरविषयऽन्य्रा 
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इति प्रवादः | दिच्रा इत्यज्रापि दिश्यन्यततर इत्यथः, 
अन्थत्तरत्वसुपात्ततरव्याघ्तेकत्वरूपं, तच काचिद्य- 
क्तिगतं कषिद्धमगनं तात्पयेवक्ात | 

यन्त॒ स्वधिन्नमद् एवान्यनरत्वमिति तच्च । चटष- 
टान्थतरमानययादितः कदाचहुजयस्माप्यानयनाप- 
तेः । तद्धिन्नभेर्स्व प्रयेकं घटपटथोरिवि सञुदितवो- 
रपि सत्वादित्याहूः | तच्च धमेगनमेकत्वातिति पदा- 
थः पदार्येनाति न्पायविसद्धासति दित्यन्यतरेत्यभ- 
कथनमसङ्कतम् । क्रिञ्च द्विन्ना इ्यादौ नित्यवहूवच- 
नान्ततानापात्तेः । अन्यतरत्वेनानेक्रवोषे तु घटप- 
ट न्यत्तरमानयेत्यादौ द्विदचनाचखापत्तिरित्यन्ये। 

क चितृद्दरयताचच्छेद्कावच्छेदन पाक्षिकः सम. 
भिन्याहनाथेपरतियोगिक्षामाचोऽपि चाधः! यथा कौ. 
घोत्पदान्तद्रेत्यादौ । काखीयच्यवस्थिततिकल्पे तु 
उदेर्यत्तावच्छद्कसामानायिकरण्वन सावामाववो. 
धो टक्ष्ानुसाराच्य व्यवस्था | 

स्थाणुनेवेल्यादों स्ायात्मकज्ञानजनके पकाप्रि- 

प्येवामेद्याह द्धि्रा इति तर इत्यथ इति प्राङः । पवमन्र ऽपि रन्वच 
कचिन्तथेव । 

नेयायिकाद्युक्ति खण्डयति यत्तिति स्वमुभयं तयोः सत्वादिति । 
अतप्वान्यतसन्यतमक्ाच्दा व्युत्पन्नः स्वभावात् द्विवहु्िपय निष्वा- 
रण वत्तेते इत्याक्ररः सगछत । इदमद दृधयलि तत्रति तयामध्ये 
इत्यथः । नु तत्र ताद्धरोकेऽपि व्यरकत्याङयन तद्थंकथनमत आह 
कचति अन्राप्यरूचिरन्ये त्यनेन सूचिता | अन्यतरत्वमपति कार्यं 
नतु वोधे इनि प्रागुक्तरूपदास्रीयति व्याकरणेत्यादिः चस्त्वर्भ । 
पाग्वदाह स्थाणुरिति रूपः रूप पव । नलु तवुपस्थावकरशाष्द्ाभाषे 
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करणादत्तिस्वरूपो विरोधो वाथः | अन्यतरक्ो- 
टेः सवधा वाध्यत्वात् । अनेककोटुयुपस्थितिरपि वा. 
राब्दसमाभिव्याहारादव। स्थाणुर्नत्युक्त स्थाणुभिन्न 
इत्येव प्रतीते; । कचित्वेकाधेयानाषेकरणत्वरूपो वि. 
रोधो वाथः । यथा घटे पटे वा सौन्दर्धमित्यन्न , 

कचित्त दिया हत्यादौ संक्ायचिषयत्वं वार्षः 
सदेर्विषयद्वित्वातेत्ववन्त इति बोघः। लित्वेनापि 
सदेह विषयत्वाद् बहुवचनं । शब्दा नित्यो नवेत्य 
स्यापि नित्यत्वादिसंदेहषिषय इलः । खसश्ायज्ञाष- 
नाय च लथोक्तिरित्याद्भुः | 

परेतु वाकव्दसमभिव्याहारे परस्परप्रतिक्षेष- 
कानेकधमेवत्दे धर्मिणि गद्यते तदेव विषयानिष्टं स- 
रायत्वं, तदेव वाशाच्दवाच्यम्। इदमेव विकल्पितरूप- 
तद्विषधकत्वाच्च ज्ञान सहायः। एवच स्थाणुनरैेत्यादौ 
स्थाणुतद् नावरूपः सकय इति बाध्यम् | 

दितच्रा इत्यादौ दवि्निरूपसंशयसाधनिका करिवे- 
त्यादिरीत्या बोधः । अत्तएच भवश्यदा बह्लनामानयनं 
कथमिद्मत आहानेकेति पवन्यचच्छेद्यमाह स्थाणुरिति णत्वं तद्रूप 
विरोधः । नन्वेव कथ नित्यबहुवचनं ततोऽत आह चरित्वेनादीति 
नित्यत्वादीति नित्यत्वादिः खन्देदविषयो यत्रत्यः । तथाच खन्देद- 
विभयनिर्यत्वतद्माचष। नू छब्द इति बोधः । तस्य तत्वे बौजमाह् 
स्दसश्यात खा इथ] 

अघ्रारुचिवीज तु अरहइनवाक्ये एवं सुवचत्वेपि नोत्तरवाक्ये प्रो- 
क्ररीत्या तश्चा वक्तु राक्यमिति बीजान्तरमापि सुचयश्नाद-- 

परेत्विति प्रामाणिका अतिग्रांचस्त्वित्यथः । असमसभिन्याहारे 
नेव मित्याह वाशब्देति सरवत्ैवाऽन्यग्यवच्छेदे क्न तु नस्ववस्तत्व- 
मित्याह तद्विषयेति । मत्व तस्य वाथत्वादेव। अनेन सिद्धान्ताश्चय- 
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{३ क तदा बहूवचनसुपपन्नद्र् । यदा उावानीयते तदान 
द्य नीत्याशङ्व ड) वेत्युक्ते चयो वेति गम्यते । अयो 

घेट्युक्त द्ावाते शस्यते सषा पञ्चाधिषछठना कागिति 
कम् । अन्यतराथां वाकश्ाब्द इत्याशङ्ादाषः। 

कै्ररोऽपि विकल्पो वाथ हति दिचच्दः कदाचि. 

दुद्धयाचवांचक इत छड्हशयस्ुक्त्वा सक्लयाश्त्र काथः | 
नतु विकल्पः विरूद्रानेकावेषयत्वाद्धिनङस्य पयायः 

स्थितदित्वन्नित्वाधारवस्तुसकरनया पश्चाचिष्ानत्वस्यु 

च्यत इति अआ1ह् । अनेकविषयत्वाद् अनेकपिषयश्ू 
पत्वात् विभास्य सरयस्येत्यथः। तत्र क्चिद्ध 

खवत्प्रमाणनेका कोटिवाध्येव यच्च तु ननथा बाघ 

न्तत च्छिकं पाक्षिकानुष्टानं क्नित्। यथा त्री. 
हिपवकिपये । क्रचिद्यवस्थयेत्युद्यं । 

सशयत्वस्प विपयनिष्टत्वादेव सशायलरुक्षणपर 
गौतमीये सूते तद्ासिककृना सक्ञयपदे विरुद्धत्वात् 
सक्ाय्यत्े विषयोऽनेनेति करणन्युत्पत्तिदर्तिता विष 
योऽच् विद्राष्यञूतः । अततएच प्रमाणप्रमेयेति सत्रे त्वे 
घयभूतपदा्थषु सदावस्य पाठः अत्त प्रमादृयो 
ज्ञानमद्ा न तच्राक्ताः। 

स्योक्तत्वादाहान्यतरेति । टखापीत्यस्यारेत्थचान्वयः } तदाश्चयवणन- 
मवद् तत्र शङ्खाश भेद मात्रमित्याह विकर्प शति । सद्ायत्वस्य श्लाना- 
इत्तित्वाश्रमाय ह नक्रेति । विशेषमाह तनि तदथकतत्समभिन्याहपे 
१ व इत्याहू क { ४. त 9 

दायत्वात । ु त्र ईत । समनानक धमापपवचस्पखन्ध्यनुषटःस्यञ्यव- 

स्थातश् विकश्ेषापरक्लो विमक्लः सक्षय इत्यत्रस्यर्थः । विर्दचात् खं 
रायत्वस्य वपिषयनिष्ठत्वात् क्ानलक्षणपरं हीदं सूत्रे विक्ेषणभ्- 



९४८० कलाटीकासहितायां लघुप्रजजृषयां 

मात्मयेसुत्साय विचायं कार्य 
मायाः समयाद् खुदाहरन्त् | 
सव्या नितम्बाः किसु भूधराणं 
क्िवा स्मरस्मेरविल्ासिनीनाम् | 

इति प्च सङ्रायो चाच्पा निखा व्यद्रय हति 
प्रकाशे उक्तम । संदेहालङ्राटिकल्पालङ्कारश्च न 
तेन प्रथगुक्तः। निश्चयान्तससदेदालङ्कारेण गताम 
त्वादित्याह्ः | 

दराच्त्ता दश दिदक्लाः। अचर सखजयान्तमीपे 
णाच्रात्ताक्रान्तभावण च देरान्द्स्याच्रत्तिचिषये घ 
त्तः । खान्रत्तिजन्भगणने च हिशब्दो, द्वित्वस्य) 
चाशात्पत्तिकाच्रत्तिविषया ददाति बोधः | अन्यधा 
देत्वान्वयाो न स्यात् | दकात्वसख्यायाः सख्यम प्र 
त्यु पसजनत्वादकत्वाचच न नदन्वयः। सख्येयेष्वपि 

। विरोधात् नाहि दृक्ता दो भवन्ति | नद्क्त दरिणा- 
न सख्याय न सख्मेयद्धो दर्ेत्यस्नि सम्मवः। 
भदानावान्न सख्याय न विराघात्तदाञ्चे | इति। 

८ अ 
ततादश्सशयत्वाभावाद्ाह विष्रयोऽति ¦ अतत पव तस्य ति 
षयान्त्वाद्चच तदृन्यपरसमातमप्याह् मात्सर्यति सदायन्वस्य वि- 
धयानष्ठर्राद्वत्यस्यानुषङ्कः । भचृहरिप्यमिदं च उयुककरमे उक्त 
च पएवमभ्रेऽपि। 

इदमवचत्युक्त सफरूयति सन्देहनि । तेन प्रकाशयक्ृता पतेन न- 
व्यारकाररकाक्तरपास्ता । तद्वियेषेषु अस्याभाकवादाहात्राति तद्रेव।- 
हषचित्तात । भन्यथा तस्य तद्नथक्त्ये तदभावमव धध्र्भिमेदन 
जघापपाद्याते दद्रात्वति । च्वितोन्यत्रानियमाद्ाह मवन्तीति। क्रमेण 
तत्र हेतुद्धयमाह भेदति । 
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रघु केरोषु गहीत्वेदुं युद्धं केशाकेशि अचं 
क्त्वाप्रत्ययो ऽध्याहनास्थत्यादिकिवामाद्ाय वोध्पः। 
ग्रहणङ्मेत्वं च प्रत्यासत्या क्ेचादिदिशिषपुरुषयोरे- 
व। परस्परग्रहणादिरूपः कवेव्यतिहारः सञुदायराच्छथो 

द्वाादिरूपक्िया च | एवंच परस्पररेश्ारिकरणकन- 
दत्पुरूुषकमेकय्रहणात्तरकाटिकास्थिानिकर्तृपुरूषकनका 
क्रियाति घोघः। क्रिया युद्धादिरूपाति कचित्पकरणा- 

क चश्युदडधादिवाचकपद्नमनसिव्णाह्राल्चिणयम्। यधा 
शधं किभच्छजक्द्ण्डनण्डिचं 

सुजासुजि क्षोणिश्वनां दद्क्षतः॥ 

इत्यादौ । एतन कणकर्मि प्रथितपयरा इति व्या- 
ख्यानम् | कणाभ्वां क्णास्वामाकणयेदं पसिननित्यनैः। 
एतनायं समासा युद्धक्रिवायासत्रल्यपास्नम् | 

हाति षहुवीहिः 

तत्र तेनेदभिव्यस्थ विषयमाह केततेष्विति। ग्रदणस्य प्रच्ुत्तिरेयधिक्ष- 
रण्यादादाच्रति विश्रदे इत्यथः । न्यूनतम निसचष्टे प्रहणेति । अनरेका" 
थ{मावङतचिशिपमाद् परस्प्ररेनि। अन्यसद्रुदायाह युद्धादीनि । प्रर 
स्परेत्या{दूवियेषपणघ्रयं ग्रह् णान्वयि। कन्व। थमाहात्तरेति तजायेद्द्र- 
णसुक्तमवरेति हित्तीयमादह यथि | एनेन प्रकारण | अनेनादविखग्रा- 

र सूष्चिन दूत्यपि रथित प्रथने ्रहरत्त क्रियःविङ्षणम्रनत् | अनन 
प्रक्षोऽपि बाधितः 

पव -दस्ताहास्तिमिवार्स्पृहान्कुःचत्दीमित्यत्रापि दाध्यम्। 
केयर'दिस्रफरप्रन्थकारोक्ति लण्डथत्ति पननेति। उक्तप्रयोग. 

दशननेस्यथः। 
इति बष्टुर्ब!हिः। 

१८६ 
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अथ द्वन्द 
ध वग्दिरावेत्घाद्ावितरेतरयोगन्न्द्रे उदु सूनाव- 

ययवसेदः समुदः सभासाधेः। अतष्व चाय दन्द 
हनि सन्न जाप्य चाधं विर्धायपानस्य दन्छस्य नन्द् 
वाल्िदसख्यतामाङाद् हाव्द्लाक्िस्दमायेन भुणयच्- 
नानाचिकास्रधता नचिद्रउचनानीर्थनन चा पर्दनम् । 
दद्ध दा चन्थपदाथस्येवा्ापि चाथस्मैव प्राध्रान्पौ{धि- 

त्यात् | जनलष्व गाश्तितारिति स्नाप्य कुक्कुटम- 

यूर्मािस्यत्र हस्वसाचदय न्द्र प्रतिचप्नो वक्छत्पः उ- 

त्युक्तं _ समासार्येऽचयवाधस्याग्रातान्यात्पथ्रमा निरि 
टत्वाचोपसजनत्वानिति केषटेनान्फे । प्रनाणप्रमय- 
त्याद्य्नुच् न्यायमाष्द्रकारोऽपि चं द्न्छ्ः समाम 

हति । अलः सर्म एत धरमाणादयो विज्ञेया हति 
सिष्डामिनि वातिक च | तेन रहि समासस्य चा- 

थं घृत्तिः श्पषसुक्ता। तनच समूहस्य स्षथत्वला- 

अथ दन्द; | 

प्राचीनादिसकलग्रन्थासांगल्य प्रतिपादयितुमाष्रौ स्िवाद्रस्थ 
खसिद्धान्तमाह् ध्वे} द्विवचनाद्यथप्राददुभूनिनि | लत्वामावादवा- 
देवति । नद मःप्यं ससाद्ारविचयं तस्य चानरनिकादछक्रवचनगोः 
सत्वत् । आधरयािगवच्नाश्राहित्वाश्च इतरनरयोगपतन लाददराः 
सपृह पवोच्यत इति भावः। ननु चाथद्रतपनकसुव्रनानां दन्द 
इत्यथन तस्य प्रावान्यमत जाह वाहान्याति , माव्यान्तरसमतिमप्या- 
हात्तप्वयि तस्य काघान्यादूचचन्यषः। दनि पारिना्कि चो- 
पसज्नत्वमस्नोत्यष्ड खमि । पर्न्मतप्रनीद{मस्यादर प्रमासति । इति 
प्रथमसूज इत्यथः } वालिक्रन्रन्थमाहान शनि ; चाये इन्द्धसमासादि, 
स्यथः । तेन {द तद् माष्यक्रता हि । तन तस्य तदुत्तित्वेन च । अनपव 
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खरप तदेवादटान्यथानि तथानगीकार् इत्यथः । अदिनः समुच्या- 
दिपद । अलेपिढढऽपि | तपा पस्मनात्पयमादवश्चेषति । थाक तथा- 

सिद्धरनयर्थः | अथं वन्िपद्वोध्ये च्रं ! पकन्न नत्र सा नानिव. 
द्तोऽन्ये सर्वनेयाध्रिकमन्याः परास्ताः मूरपविमेघ।त्तद्ाटनि दिगिति 

समाहारे य त्करतो मदस्नमाह पाणनि। अस्य भा्माचययथा- 
श्रुता्थनिसासायाहोद्भूनेति भदप्त् मदलहचरिनाद्भःवादिपरमत 
एव तद्रनिगादि प्रादित्वमवोक्तमिति भव. | जाह्न चिम ।सदथ- 
पेवोभयन सिद्धान्नमाहःमेति । उनि इत्यादि ) परमतमेक खण्डयति 
पएतेनेत्ति उक्तहेतनेव्यथः । अय दहि तद्राक्लयः नस्याश्नयष्टियादि 
ग्राहित्वो त्याऽवयवतादान्म्येन मानमिति स्पष्रमचात्त । समादारतु 
ल तथा पतावतरैवामयपद्ा्थप्रघानों दद्ध इनि व्थवदहारः। सप्तुहस्ये 
तरेतरयोभे गुणत्वमिति च सिद्धान्ते इव समूहस्य सचथाऽवयनस्या 
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षध । साहित्यस्येतरेतरयोगदन्करेऽनाने तु द्विः्याश्यन्व- 
ययोरताचच्छदकसाारित्यमन्तरा तद्न्वया दुख्मः 
स्पात्। _ _ . „_ 

ननूप्यने साग्य श्व तदन्वयनिय्थ न तु 
योरमताचनच्छदकोपरस्थित्यपष्ा । अरनणव धरन जल्- 
मार्रेत्यादो छिद्रतरस्येव योग्यनयान्वयो नतु छिद्र 
तरत्वप्रकारको वधः _ _ 

नच घटाकाद्यद्धित्वादेः प्रत्येकराच्रत्तः सश्ुदायानचर- 
त्तित्वेनाकारोऽपि सत्वेनाकाकपद्ाद द्विवचनाच्ःप- 
ल्िवारणाय सख्याय अन्वायलाचच्छद्कच्य।प्यत्व- 

विरशिसमसचायसम्बन्धेन घक्रत्यर्यञन्वये नेषा राध 
त्वमवदयं वाच्यम् 1 अतप्वरैक्ये न दाविलावुपपद्यन। 
दित्वान्वयपोग्यचाचच्छद्कोभयवरत्तिधमन्याप्थसलम- 
वायस्य प्रतियाशगिताचनच्छद्कखम्चन्धत्यान् । अन्यथा 

मेदामावात् इति दीक्चतमभूपण्छृदादिसक्रलप्राचीननन्त्ान्तरमतं 
सखेण्डशति याच्वत्यादिना | तत्साषहित्यं । 

नव्यनेयायिकोष्कि खण्डयंनि उत्तरेति ¦ त्नी णोक्ति सण्डशध्रति 
समुदेति | तच्रैकत्वार्थमाह समेति ।नन्विनरतस्योगे तस्य भवनफटा- 
भावादिति किप्निति तथा विरेषाऽत आह् साङत्ति, 

यन्त॒ नव्यतराः नतरेरतयोम राक्तिनवा टक्षणा पकस्थन्यरप्रास- 
ठ पदद्वयाच्स्वस्वशक्तयाथयारेकदा स्मरतिसम्भवान् उपस्थिते तत्र 
द्वेत्वान्वेखसम्मवाच्च । साहित्यमप्येकक्रियास्वायत्वमेचति न तदश 
मापत। समस्यमानपदाथगतस्वाथवाघकस्वस्मैव स्वीकारान्न प्रकन्य- 
थान्वयाचुपपात्तारातते तन्मत खण्डाधितुमयुवदति नान्वत्याद्र चेन्न 
त्यतेन । त्य पश्चति तथदहि सति द्वित्ाद्यन्वयेति मवचदुक्तं सम्भाव्येत 
तदेव नेति भावः| 

प्रकारान्तरेण तद्धानावद्यकत्वमाह् नचेत्यादि परप्रत्तिरिलि घा 
ञ्य।मत्वतन । दत्वादेरेत्यस्य संत्वनेल्यान्वयः । तच हैतुमाह् भ्र 
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[1 सपवायस्यैकस्मिन्नपि सत्वेन तदुपप रि | 
मवायस्तु नाना तस्थेकत्वे तु तद्याच्यत्वाकचादाछा प- 
यांधिः सम्बन्धोऽस्तु । एवंच धच्खदिरावित्याद्। साः 
टित्यमानश्ावकह््यकूम् । अन्यथान्वायताचनच्छद्कूध- 
दत्वखदिरित्वादिव्याप्यद्धित्वद्याद्ध्रतत्याप्त 
थाचेकेकखदिरादितात्पर्यण तथाप्रयोगानुषपत्ति 
वाच्यम् । 

धटद्यवत्तिदधित्वस्य घरत्वव्याप्यसम्वन्धेनान्वये 
एकचटासिप्रावेणाप्ि वटाचित्या पत्तेः । तस्वाद् त्वद 
योरेव पयीखमक्रो न दाचवित्यादपरलीत्तिवल्ात्पयातेः 
प्रत्येकाघ्त्तरापि ससुदायच्रसित्वं स्वकायं प्रत्येकाचन्े- 
रपि वनत्वादेः समुदाये च्रुतत्तित्वयत् । अन्तः कर्ण. 

विशिषटन्रद्यरूपजीवनव्रत्तिजीवत्वस्य पत्येकाचन्तेरेव 
वि दिषच्रत्तित्ववच्च | 

यद्वा दित्वादिसमवायस्येव तादकात्वमेक्तो नदा- 
वितति प्रतीतः । समचायविषयलाया एवानुमजवाद् 

दवित्वादिसमवायस्येव च पयािपरिति नामान्तरम् । 

ल 
~ 
५ 

त्येकंति । तेषां द्विवचनादीनां अर्य कल्छान्तरमादहातपवेति । अस्या. 
यथमाह दिच्वेति। अन्यथा तस्य तत्वानङ्खीकारे ! अपिनोमय। नन्वेवमपि 
विश्टोपस्य स्रमवायस्येकत्वादक्तदोष पवात आह समेति । लाघवा- 
च्सिद्धान्तविराघाच्चाहतस्यैकेति। रिकिस्तदरपः सस्वबन्ध इत्यथैः । 

नन्वतावतापि कि प्रकनेऽत आह पवत तथाङ्गीकारेचत्यथः। 
श्दमेव विशदयति अन्यथेति तव् भाने श्त्यथेः । इएटपत्ताचाह था 
चेति । तत्सिद्धातमाह तस्प्राद्दिति । तदीय युक्त खण्डयामि एक इतति 
तघ्रादष्टचरत्छनिरासायाह भ्रस्येकेति प्रयस्ररनि्य्कतखम्बन्धत्वं न। 
गोरवाद्ाह यद्वेति । पवबेनातिरिक्तपयाक्िव्यवच्डेदः। एवमग्रपि |! ता- 
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लाचच्छद्केनया सा हिर ग्रद्रयवोधापः। सरत 

= 

[न चै 

घट इत्यादौ त्ियकल्युपस्थाप्यकस्षस्याश्मः प्रक 
धलावच्छेदकल्याप्यत्वद् शनःदलदुपस्थाप्यसरूवात्वा- 
च्छेद्नेव तत्वकल्पनेन न्द्र तद्यापक्रस्य पद्ाथतावः 
छेदकस्य सा दित्यस्यादरयाभ्युपयत्वात्। 

किचान्वययाग्यत्तावच्छद्कधमचच्यनोपस्थिन प- 
घ द्वित्वादे; साका द्भुत्तात्तद्धानमावहयकम् 

किच दृत्तचेश्चां पचत हइत्यादावाख्यानोपात्तदधि- 
त्वान्बये ऽन्वधितावच्छद्कलामाप्र तद्धानमावदयक- 
म् । खुवुपात्तद्धित्वमेव लधति तुन युक्तं चैत्रो मैत्रञ्च 

गच्छत इत्याद्ावनन्वयापत्तः । चजा्दस्तुन द्ित्ववो- 

धकः कोशामाष्यादावनुक्तेः | चां दन्दावेधानेन द- 
न्द्धाचदान्दस्येव द्विबचनस्याप्यनापत्तश्चेति तन्न। 

प्रकृत्यधततावच्छेद्कानिकधमवच्छिन्नान्वयेऽपि द्धि- 
त्वाद्राकाह्घोग्यत्तयोः सत्वेनाक्चतेः  कचित्सख्पा- 
याः; प्रक्रत्यथतावच्छद्कव्याप्वत्वऽपि स्त्र तत्वक- 
हरात्वं पत्येकादृत्तः समुदाय्ह्रा त्त्व सच नाना मोपाधिङूभिन्नो 

। पच सति तान्चिकव्यवदह्।रासङ्धतिरपि नन्याहद द्िन्वाद्ीनि 
अस्यावद्यकत्वमाहान्यथेति उक्तस द्धान्तानङ्खीकार इत्यथः! तदिनि- 
विभक्तीत्यथं ॥ तत्वेति प्रङ्त्यथतावच्छदकव्याप्यस्वन्यथः । तदति 
विभक्छ्यथंसख्येत्यधैः। 

नयु सिन्नव्युस्पात्तिरेव तज्रास्तामतत आह किञ्चेति) तत् साहि 
व्य । नत्र उक्तरीत्या तत्रापि साकाषङ्कत्वमत आह् किञ्चेति तथ। अन्व- 

[ अभ्व ^ क 

यितावच्छेद्क । पन्तारेति हद्विवचनाभावात् उदादति चद्राच्दस्यवति 

भावः ! द्िव्वाद्यन्वयेत्यज् दोषमाह परूत्यथंति घर दत्याद्ापदेत्यन्र- 

५८16 
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क 

च्पन मानाभाव । ममतु दोष ६ दित्काप्वि सम्बन्ध 

स्थ पत्येकाच्रत्तरेव सञ्युद्ायदत्तितास्वीकारात्समू 
विकष्यतया मानङ्खकरेण द्वित्वादः समू 
मानात् 
विष्ये तदन्वयः 

केच साहित्यस्य विद्षणत्वे प्रमाणप्रभयत्यादों 
खवेस्य ज्ञयत्वासिद्धरव खहितद्रिन्यादज्ञान ऽपि चा- 

घ्राथेसिद्धेः। परस्परसहिलानां सर्वषां ज्ञेत्वामित्य 
थस्य सम्रूहस्थ विषयत्व ठव सिद्धेः । एकस्याप्यज्ञाने 
खमूदान्ञानात् | ससुहस्य विद्षणत्वेऽप्येवमेव । नद्य- 
नेकघटपटराश्शौ अस्य राद्ाधेटपटमानयेत्युक्ते इमं रा- 
शिमानयत्यत इव सक्ररुयटाद्यानयनं नियमेन प्रती- 
यते । अतएव समास्या लिङ्गासख्यत्वादेचाङ्का परस 
त्त भाष्यं सङ्गच्छते । 

तत्र नेततद्' भाष्यं समाहार विषयं तस्थ वाचनि- 
क लिङ्गकवचनयख्मै;ः स्वात्, तस्वाश्रधगतलिङ्खसङय- 
दोषमाह कचिदिति घट दत्याद्।चित्यथेः। 

भाष्यरसिद्धान्तमाह् ममत्विति नन्वेवमपि तद्रीत्या प्रत्ययानामित्ति 
श््रुत्पत्तिमङ्गोऽत आह समूटस्पेति उक्तन्प्रायमन्यत्राप्याह घटादिति। 
यविति मते दौषांतरमाह् क्रेञ्चैनि। स्यादौ गौतमस् (ननु साहित्यस्य 
रिशेपणत्वेऽप्युक्तरीत्या लवेज्ञयत्वसिद्धिरेवात अह सपुहस्येति । 
अचहेतुमाह नद्यनेकेष्ति हि यतः। कद् चित्तथा सत्वेऽप्याह नियमेनेति 
अनपवसमरूहस्य चिद्येप्यत्वादेव। समासस्येति चाथन्त्तेः समासस्य 
तद्वदेवाखि्नासख्ध्त्वेनाव्ययत्वं धाप्रोनीत्याश्चङ्खय स्वाभाविकत्वेन 
गुणवचनचद्यदसी दध्यं चितः समासस्तस्य खिङ्गवचनाङ्खीकारेण 
च परिदहारपरमित्यथेः । त्वश्चद्कुगादि प्रमिति पाठः । 

नु नत्समाहारावपयक्रमेवति नेछटाथेक्लषाधकमत आष तश्रेति 
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मााहेत्वाभावाच । हतरेतरयोगपदेन च समूह एष 
तस्याश्नवगनलिङ्गसंख्पाग्राहित्वोक्त्याऽवयवताद्ा- 
त्स्यन मन सखष्टमकचक्छम् । एतावतषामसमपदाथप 

धानो दन्द इति व्यवह्।रः  समूहस्थावयवभ्यो मरे 
नाप्रतातः। 

कच दच्छसाध्याल्धापनकनारात्थापनक्पा त. 

त्केदेत्य च प्रत्येकसम्बद्धमषीतरसारिव्येनेव बुध्यते 
अनपका नात्थापयात सन्ूह उत्थपिपतानतच पयोग 
तर्द एकङाच्दाऽ सहायपरः | एवं दवित्वादिकमपि प्र. 
त्येकसम्बद्धमेव । इतरसादित्यरूपसमूदवु दिश तद्य. 
जिक्र इतर साहित्यवुडिरेवापेक्लावुडिः। अपेश्यते सा- 
पक्षा क्षस्बूहस्नद्विषयः। बुद्धिरिस्वथेः। लाके दावित्या- 
1द्प्रयागे चकशेंष विनापि द्यादिराब्दानां समरूदवो 
धकत्वभतएव दन्दकदाघयो्ाथममूह्भानाङ्मिकार 
स्तदन्ञानं तद्बाधात् । स्पष्ट चद् सरूपसुत्रे भाप्ये 

तस्य पूरण इति दत्र नाष्य ऽप्युक्छमन्यान्यं वा. 

च्यमास्स्य सवास्नन् व्यादयः प्रचत्तन्ते हइाति । अ- 
चाथ दद्व इत्यश्रत्यथंः । एतत् उक्त दाद्भायां । असङ्गात्तिरापतेत्याहैतावते 
वेति । एवेन तत्समनज्यवच्छदः । भस्याथमाह समूहस्यनि । तत्राय 
हति एका न द्वावित्याद्ाविवेति भावः| एवं उक्तक्रियातत्कन्तत्ववत् 
तस्थ नित्यत्वपन्चे माष तद्यजिकप्त अनपव नत्रेव।स्यान्वयः | 

तच्रान्तरविराधोऽप्यन एव नेत्याहेतरति तञ्च योगलोपीत्याहा- 
पक्षेति कमप्यङ्् । ननु ततचुद्धेद्वित्वादिव्यजकत्वात् द्वदेकशेषान्य- 
तरस्य तद्यज्जकत््रभिति तत्र तस्येवामावात्कथं तदृनुद्धिरेवात आह् 
लोके इति । चो ह्यथं । अततपवेव्यस्या्थम।ह तदक्षान इति । समूहाक्षाने 
दत्वाद्यकबधिादत्यथः | इद् खव | अततपव सोक त्यत्र माष्यान्तर. 

समत माह तस्याति । पवमन्रभप । बरक्चात ततर य थाश्वरयदचक्षः 
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ल्योन्धम् अन्थोन्यसापेक्म् वाच्यं संख्पेयसाभित्य 
पुरणप्रस्यप्ान्तपश्चमािपक्कतयः पश्चाद्यः सर्बल्विन्प- 
त्थयचाच्यसहिते वत्तेन्ते। तच तल्सर्याश्चवससूहस्य प्र- 
छरति चाचकात्तदन्तग॑तस्येकदेदास्य पत्ययो वाचको यथा 
चार्ली शाखा दक्षस्यावयव इत्यथः । अनेन हि तन्त- 
त्संख्यावस्वन परस्वरसापेक्षसमूहप्रतीतिः सपषटमक्- 
क्ता सवं एव द्यादयोऽन्योन्यमपेश्चन्त इतिच तन्रोक्छम्। 

तच्र समूह् उद्धलावयवभेद् एव वाच्यः । अत्व 
पञ्चाद्या नित्यं बहूुवचनान्ता एव । ननु- 

दिह्वादियोनिरेकत्व मेदास्तत्पूकेका यतः | 
विना तेन न संख्यानामन्यासामास्ति सम्भवः 
एकत्वेन चिना दित्वादीनासुत्पत्थसम्मवाद् 

त्वाद्ानामकत्वं योनिः कारणे तेन विना ऽन्यास।मस- 
म्मवे दशयितुः मेदा इति तत्पूवका अमद्सूलक्ेक- 
त्वपूवका इत्यथः । तस्मादेकत्वमादं ्ित्वादयस्तु प- 
दाथान्तरसनिघों तत्पूवका जायन्ते ! तदेवाह- 

एकत्वे बुडिसखदिते निमित्तं दित्वजन्ननि । 
एकत्वाभ्यां ससुत्पन्नप्रेव षा तत्प्रतीयते ॥ 
एकत्वद्रयविषया बुडिर्दित्वादेः कारणं, तन्न द्र्य 

स्येव सभनवाधेकारणत्वात्प्रयासत्यभावाच्च सम- 
वायिकारणत्वासम्मवेन तस्या निमित्तक्ारणत्वमेव । 
खुदाय इश्चशब्दाथः । तद्धरकेकोऽचयवश्च  प्रत्ययाथैः । त. 
द्दिदयथः । तत्न तस्य पूरणे इव्यत्र । श्यादावेव ताभ्यां विकते 
षाह तत्रेति द्यादावित्यथेः । आदिशब्दः प्रकारे । हरिपिन्थमाह 
द्वित्वादीत्यादय कमिव्यतेन । पकत्वं बुद्धसहितमिति पाठः) सक्तस्य 

[कक + न्तपाठानापत्तरष्दाो धमपरः । जन्मनीति विषयसपम व एयऽपेवे- 
१८७ 
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पभवाय्यसमवाापेकारणा भिन्न समान्पसमार्यया नि. 

यद्रे कत्वाभ्थामेव ित्वसुत्पन्नमेकरत्वद्च ययुः 
ञज्ञाननतदेव मीनांसकमलम् ) 
दित्वादिस्वखूपे मतमेद्माद- 

एकत्यमुदायो बा स्षापिष्चे चा पृथ पृथक् 
व्यकयरिति निदज प्रादे रामस्तथा चति ॥ 
एकत्वस्य नपूवं द्वित्वसुन्या्यते किन्तु तथोः 

सष्युदाय एव हित्वम् | तत्राचयकाश्नवो भियाकाराच- 
मासः सद्ाश्नयञक्राकारावभ्यसः | यथा ब्द्रमघ्दा- 
य वनद्चरदैनाच्यत्त तथेक्रत्वसमुदायो दिनरच्राष्दः 
नाच्धते । यद्ध परस्परापेश्च रष्त्वे एव द्वित्वन् । अन्ध्यं 
दृषयाति एकर्व द्ित्वपरे द्यकम्रोरिति निर्दर एकत्व 
अवस्थ उन्हविषयत्वादरदटुचचनापनिस्वथाङ्गीकरि इ 
त्यथः । तस्माद्कत्वाम्पां जनित्तत्नन्थदेव सञ्चुदाधक् 
पृं दित्वभ्रवं तित्वादयोऽपि इच्यव न्याय्यम् | 

गर दत्वाद्रचत्वाद् दयाादवचनामलयाद्यतुपप 
न्नम् । तच्च चम्-- 

एकोऽपि गुणनदेन संघो नदं प्रकल्पयेत् । 

तुत. 

परीत्य मतमेदाय्देकस्येनि द्विनवेल्युपलक्नणमिस्याह् द्धित्वेसिति 
तच्च कारणानां मध्ये । चो व्युक्रमे त्वासम्भवरत्र च । 

चाथमाह यद्धेति ।तदथमाहं द्वित्वमिति ।दवनित्यस्याथयाह एकः 
त्वद्यंति धद द्विनीयपक्न पवत्य लस्वाभ्यामिति ! चच द्विसे) अनेन 
अ्तातद्धयापप्चः छता { अभन्वसमूदस्यान्यपदवःच्यत्वे उपपत्ति 
माह यथत्ति । 

प्डतप्यपक्चे सिद्धान्तमाह तस्पाद्धिति प्रक्ोति स्वीकुयादित्यर्थः। 
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नु पड्धिविशलीति सते भाष 
तिप्रत्यययोस्तद्थयोशथाज्ञानाभि्ति प्रभे 
दकरादधूसिधायिनः छत्तिर्प्रत्ययो दौ दशतौ चि 
विकच्ात्यादयो दश्द्र्थे चत्खामानााषेकरण्याभावेन 
विरानिगवमिति समासानापात्तिः । चिकातिगाव इत्य- 
स्य चाखिडिः। दरतोर्दधित्वात् दिदवचन च पाप्रा्ती- 

मोक खसुदाये एते विकात्यादथो भ- 

मनन्तपत्यिदोवान्। 
सङ्क परिस 
स।भ्ानाधिकर- 

दशतो सद्धं बृन्लादेशातरान्दाद् द्रस्य 

हयुक्तौ भ्यविरोधमाह नान्वत्याप्देना चदित्यतेन । शाति स्वार 

परर्तेर्वेनादेश्याः । चो व्युत्क्रमे तेवोध्यो सङ्गति यतदत्वादिः । इतिः 

सिद्धव्छ॒क्तिसमाघो । तद्य मा नचेत्यादि । तत्र तास्मन् दन्यार्णां 

द्रध्येति पाठः । असत्यप्रीते सदे इति च च्छेदः । वषमेचाह द्रात र. 
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ण्यं च सिद्धं दिश्चानि्माव इति ' गवां दकाल नात्ति 
क यद्ाभावाद्राभापि दाद्रातसहगणित्वेन गुणिनागु- 
णाचिङरोचण गवां विदातिरिति षष्ठी । सस्ुदापाभधा- 
ने सघुदायस्येकत्वाद्कवचनं सिद्ध । सामानात्वेक- 
रण्येऽपि विद्तिग(कबहत्यादो (विदातिसर्या सप्रुदिन- 
द्रन्यसमवायिनी नतु प्रत्येकं समापतति गावो घनामे 
त्यपदिवत्तद्र वेदत्वस्य विरोष्ये आरापयैकवचनाकि- 
डिरतएव दरन्धगतलिङ्सरूयानदुन्रत्तिः। 

प्रार् दातादृषां स्नीचिङ्खत्वमेकचचनान्तत्वं च- 
क्तस्य तु नपुसकत्वम् । विश्यत्ती विशातय इत्यादि 
त्वेकरोषे खाध्केवाति केयर; । तदुक्त भाष्य त प्त 

धिद्चत्यादयः सष्ुदाये सन्तो सावचवचना नवन्ति। मा 
धच चनाः सन्तो गुणवचना भवन्ति, गुणवचनाः स- 
न्तोऽबिद्ष्ा भवन्त्यन्ययुणवचनेषु कद्ाचिद् गुणो 
गुणिविदेषका भवति, यथा पटः छ्ुद्क इति कद्गचिद् 
गुणिना गुणो विशेष्यते पटस्य दुङ्क इतीति माचच- 
चनत्वं संडननक्रियाचचनस्वात् । गुणवचना हत्यस्य 
तत्खाटदषात्तच्छब्द्न्यचहायां इत्यर्थः । गुणवचनाः 

ति गाचदतीति ध्वसुपलक्षणे समासस्यापि । वतीवफरमाह गवापिति 
मिथ इति शेष. । सपिना दशतः 

ठृतीयदाषमवशिष्टं परिदरति समुदेति बिह्ेषमाह सामेति 
तत्सख्याविश्चेष्य द्रव्ये । अतएव तस्व तत्रारोपादेव । अस्याः करमाद् 
भ्रागेाते उत्तरान्वयी एषां विद्यत्याद्नां पूै्राप्यस्यान्वयः। रात 
पकवचचनस्य सर्वादाह् श्ातस्येति। नन्वेव द्विवचनाद्यसिद्धिरत 
आह विश््समति। 

उक्ते भाष्यसंमतिमाह तदुक्तमिति ।दत्तिमाष्यसमाघो ! तर मावः 
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गोविशात्यादिषु वष्टासम 
पूरणगुणेति निषेधः स्थात् । सु 
करतो व्थवहारस्त्वखङ्गत एव । भ 

एवंच विचातिद्रव्यसषुशयच एक 
भङःउ्यन्तरण प्रक्रूातप्रत्ययाकमनागवबाधना ध्नर् । त 

थाच द्यादयोऽपि तत्तद्रूऽयसमूहवचना इत्युक्तमेव 

असम्नूह एव चेकत्वम् | 
आहात्सून्रे जाष्येऽपि भद्माच्रं सख्या आरत्थयुक्तः। 

भटा वेरखश्चण्यामिलति केयटः । एकत्वस्यामे 
तधा व्याख्यातस् 3 तदुक्त दरिणा- 

भटाभेदचिमागोऽपि रोके सख्यानि 
1द्त्ब7ाद् नदन्यवदारकरकत्वपमदन्पवदहारक्र 

दे खाराजः | विृष्षणविलचणसमसूहरूपत्वं च श्याद्थ 
आहुः । असमूहरूपत्व चककाच्द् आहु एच्च हारणा 

कथमेकल्वससुदाधशू्पत्वस्ुत्त मिति चन् | 

द् धा वच्छह्वाः 

५) ग 

क्रियेत्याह भावेति खस्ता यथमाह संहननति । गुणव्रचनत्वं तु वास्त. 
वमित्याह गुणेति । आदिमान्यैगणवचनेरिति । अवेरुश्चण्यं च गुण- 
गुणिनो रिवैनच्िथाक्रियवनोर्भदो । आदिना कोश्चक्षनयोजनशातादि 

भाष्यं यथाश्चुता्थैतु न सवथा गावो धनमित्याद्युम्रक्रस्य धनप. 
को गुणो.ऽपत्यमेको गुण इत्यस्यापि भाष्ये उक्तत्येन चेजधनयचेज्ापः 
घ्यमित्यादेः समासरस्यास्राघुत्वापत्तेः ¦ मुख्येति सख्याय दत्यादिः 
भाष्येति साददयोपपदकभष्येत्यर्थः । पकादश्चान्तानां नित्यं सख्ये. 
यलया तश्र षष्ठीसमासाप्राभिरिति मावः । भाष्यतात्पर्यमाहैवचेति 
विशतीति । प्रकृतमाह तथाचेति । उक्तमेवोक्तप्रायमेव सहस््रादिवत् 
माथ्मचघारणे । नन्वेचं न्युनताऽतञदहेकत्वेति । नयु व्यादेः ससुहवच 
नत्वे पचायतापात्तरत अह् विरुश्चणात द्रन्यसमरूहत्य्थ. । 
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सत्यम् 

परमतेन तथाप्िधानात् । अनएवोपक्रमे-- 
ख्धावान्सत्चमूनोऽगैः सवे एवाभिधीयते । 

स धर्मोग्यतिरिक्तोत्रानेपास्रत्मेववातया। इत्यु. 
कम् । सधम; संख्यारूपो धर्मः व्यतिरिक्त इति वचे- 
विक्रमते | नषा हि द्रव्वरानध्िला ुणूपा संख्या । स्व- 
मतमाह नेषाधाल्यदेषति । तेपां सत्वस्यूनाथानां सम् 

स्य समूटदियिरत्यन्तयेद्ाभःवादाल्धदन्युच्ं। तथा सं 

ख्यात्वचान् । असस्नृटरूपमेक्षत्वं समुदरूप दित्वादि। 

तश्चैव सख्यात्वस्याप्यङ्गकारण ससद प्रन्यथापेक्षया 
विलश्चणः प्रत्यय उपरपन्चः । एतेन -पदाथेमाच्रादनुषा- 
घेर्बिलश्चणप्रत्ययाना पत्तिरिल्यपरास्वम् । सखंख्यात्वस्य 

सम्बुदशूपस्वस्य चोपाधित्वाद् इति पुञ्चराजादयः। 

तच्च श्ादावल्धलावथवयद्ः ख संख्या, तदिपरी- 

त्च तदाश्रयः । यद्वा ससरहृत्येनाधारना दित्वत्वेन 

चाधेयता संख्यागतेकत्दस्य लु चिचेष्ये ऽनारपः कशा- 
व्ददाक्तिस्व भावात । दश्ाच्छन्दश् देक्ासम्बन्धिससरु- 

हबोधकः । अनुदभ्रुतावयचमभद्ः स विच्ाष्यः समूद्- 

नन्वतावता प्रकृत एकमत आहेवचति। वद्िष्मेवेदसित्याहात- 

एवेति । तेनेव पुजराजादिद्यन्थमाह सश्चमे इत्यादि । नन्वत्र समरूह- 
प्रतीतितो बिलक्चषणद्वित्वादिप्रतीतिने स्यादत आह तत्रैचत्ति समूहे 

एवेत्यर्थः । मा्ग्यचच्छेयमेचाहालुपाघ्ेरितति । पतेनेत्यस्याथमाह 

सख्येति । वि्षमाह तत्रेत्यादि । चत्र तथा सति । सः सत्समूहः । वि 
पति उद् भूताचयचमेद् इत्यथः । त त्संस्या । 

तथाऽग्रतीतेरेच यद्वेति दोषे परिहरति सख्यि एवमन्यञाप्या- 

ह दशदिति । ननु स्वमेदकत्वं स्वस्याः कथमत आड संख्पाचेति । 
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© अ (न 
न च विरोष्वता । संख्या च सव पद्ाथमेदिका । स्व- 

पि भेदिका गुणकछियदिभेदिक्ा च| 
क्रिथामदाय कालस्तु संख्या सवस्य मेहदिका | 

धुत्त: । एक{वङात्यादयोऽपि संख्यान्तराण्येव् 
न सख्याखम्हः। सख्या कायानापचतेः | स्वाङ्सस्ुद् 
दौ स्वाङ्गादिक्रायीभाववदित्यलम् । 

एच चेतरेतरयोगे साहित्यं विकवणगभिति सच 
भाष्यसमतम् । एतनोपस्थयितघवसदिरथोरेव दि- 
त्वान्वयः । एकक्रि वान्वयित्वस्येकवुद्य बच्छिन्चल्वरूप- 
स्य वा सादटित्यस्य पश्चादेव भानेन तच वत्तिकल्प- 
नाथा अनौचित्यात् । अन्यतरस्यान्यतरत्रान्व ाविव- 
छ्वायां पद्य धवण्दिरे छिन्धीतितु न, अक्वानथ्पेन 
समासाप्राप्तः एकरूपणकविकाच्यान्वपरित्वरूपसाघ- 
य्यंस्पैव दन्द निमित्तत्वात् दवित्वरूपिकधमावच्छिन्नयो- 
रेकच्रान्वथस्यै वौ चित्याच । कनः स्वं खत्तिक्येत्या- 
दावेवं रीत्या खसात्नो नाजनिधानात् । 
स वेत्यादेःर्याख्या स्वस्रा यास्ववत्स सूद स्यापीत्यर्थः; । तजर 
द्रव्यनदकलवस्य सववा नदववददत्वनाक्तरष्रान्तसूचनायाह् युगात् 

१ वश्ाषान्तरमाहुश्छात । पतनं कदूपत्व तस्मत उकभाष्यात्तस्य समूह 

रूपत्व समूहः सबूष्दद्ठु लम्चासाक्त स्वार्वय स्वयमन्वसाति महता 

दुरचस्थात चपिस्ति । कक्रस्यव पदा शधस्य ससुहत्वनान्वायस्वे ड 

स्वत्वादिना च चिभाक्तिवाचस्यतेत्यद्राषान्तदादेत्यलखामति । 
दीश्चिताद्यक्तिखण्डनमुपलहरति । एवश्च ति तथा माष्यादिति- 

द्धान्ते चत्यथंः | हिक 

नव्यनेयायिकाद्यक्ति खण्डयति पतेनेति तस्य तदसंमतत्वेनेत्य 
थे । पवेन साहित्यग्यवच्छेद्ः । खाघन्रादाहैकबुद्धीति तत्र साहेत्ये 
त्था स्त दाच पार्हसात्त अन्यात । ननुं व्यपन्चा तन्नाप्वरूयच्ात 
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किंच नाच दइ्न्छः एकरूपेण तथान्वयाभावात् | 
नापि तत्पुरूषस्नच्न तथा सामय्यग्रहणे मानाभावा 
त ! चाथ न्द इत्यस्य चाध खलति यथाविकोष्यान्व- 
यस्तथा विक्ञेषहधान्यवये खनि इन्द इत्यथः । समथसूत्र च 
तन्त्रेणायपावेधसामध्यंग्रहण। परन्तु व्यवस्थितं ।ससु- 
चचयान्वाचयगोस्तु न समासो ऽनभिधानात् । चोमे 
वसानाबग्निमादश्रायातानित्यादो सहिनयोरधिकार- 
रछा भस्त पत्कत्तव्यं तदनश्रा सदहनि चाक्यात् इत्यप 
स्तम् । तद क्तसुजाथस्याज्ञ्दत्वाच्च। 

धवग्वदिरावित्यादौ प्रल्य्यानां प्रक्रयथोन्वभित्वे- 
न॒ विमक्तयथोनन्वयापत्तथ । संनिटिता्थवोधकर्य- 

मिति तं बह्ुबीषहिप्रकरण दूषितम् । घवे दित्वानन्व- 
या पत्तेश्च । न चालुरासनिकसनिधानग्रहणेन यद 
तरं थः परत्ययोऽनुदिष्टः सत्तद्धटकाथेतदर्थनदन्यतरग- 
तस्वाथबोचधक् इति धवेऽप्यन्वया, याग्यताद्निधाम- 

यामक्रत्वाच्चाधेपिषप्यलीं राजपुरुषं परपरेत्यादौ न 
अहै केति तदनङ्घीकारऽप्याह द्विच्वेति । अतिश्रसङ्ग तथा सति निर 
चष्टे एत इति । अन्न कृतः सवेत्यादौ । तथेति पकविद्धेष्येदय्ये तथेति 
तत्पुरुषे एकरूपेत्यादि सखामर्थ्यत्यथः । किन्तु व्यपेक्षारूपमेव तश्ेति 
भावः। 

नतु सुत्रात्कथं तल्लाभोऽत आदह चाथ दति । नत्वेवम पि व्यवेक्षा- 
घादिनां कथमिदमत आह सुऽ भति । नन्वेवमष्थति परसङ्के.ऽत आहु 
परत्वात् । व्यपक्चहकनातथ्रसङ्क नरायण समुश्चात । नन्वव श्वय 

इस्याद्। सन्ुनखासवक्ारया न स्यान्तन रु्पणाचुषास्थतस्त अह् 

श्चाम ईत उक्तरसत्या तद्वाधास्द्ावाप युच्त्यतरमचप्रातपन्नमाह यः 
7 व, 

देति दोषांतरमाह स्वढुक्तेति इत्याद्ाधित्यस्वात्रेऽन्वयः । तत्र देतु 
अस्याते । इम दाषसुद्धरति चचाते । नन्वेवमनिष्टमपीत्पयोग्यति आदि. 
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दोष इति वाच्यम् । व्युत्पत्थन्तरकल्पने गौरवाद् 
एकरूपेणकक्रियान्वपित्वसकानियलसमस्यमानपदाथ- 
समूह्भानातुराधेन दश्त्तरावदहयकत्वाच्च । अतएवात्र 
विग्रहवाक्ये इव चादिप्रयोगो नेत्युक्तम् , 

चाथ उन्द्र ह्नि त्वनेकमन्यपद्ाथें इलि वच्छक्तिग्रा 
हकमव । एतेन चाध इत्यस्येकरक्ियान्वयित्वशूपसा- 
ही 

त्य सनि दन्द इत्यथे इत्यपास्तम् । ए्ककियान्व- । 1 

(न 

पित्ये चङ्ाञ्दृणक्तरभातवाच। अग्राषोमावित्याद् स- 
सुदिनिस्थ दवतात्शाद्यत एव सङ्खच्छते । 

नच चेच्ो मेन्रख गच्छतं इत्याद्ावाख्यातोपातच- 
संख्यान्वयाय चाधससूहस्य विद्ोष्यत्वाय च चस्य 
तद्काच क्त्वं वाच्यम् । एवंच चेघ्रस्य मैच्रस्य च समूह 
इत्थच्रव षष्ठ्य पत्तिरिवि वाच्यम् । तद्।स्भकलत्वेन 
ससूहपनीत्धा भेद निवन्धनषष्ठ्यप्राक्तः। सच समूहः 
कः चिद्ध।स्तवः क चद्वो।द्ध इत्यन्यत् । 

ना आकांश्चा 1 भत्र ददे | 
नन्वेवं सूत्रवेयथ्यमन आह चाथ हति । एतेन तश्यावदह्यकशक्ति- 

ग्राहुकत्वन । दोषांतरमाहेकति । फलांतरमादहाञ्रीति । अतर विश्च 
ष्य समह शाकेरव । तस्वाक्तररत्यासमवाद्ाह चाथेति । समूहस्य 
दाकर पन्य ्राध्यरावदयकमित्याह पुष्पो । अनपएवति अन्यथा त- 
द्न्वयानुपग््तिः स्पष्टैव । द्त्पस्यति अवयवावयविमावः षल्रध्थैः। 

तांतोऽद्रतावति अतपव पुष्पिकसने भाव घस् पुष्पो चिका- 
सः प्रकाशश्च तद्धन्तो मतुप् एकयाक्तया साधारणवचनेन प्रत्येक 
पुष्पानि ति प्रयाक्तव्यमति भावः । अक्रारांनोऽपि पूणवतशव्दः अव 
रक्षणे सृधिरिभ्यां दल दाहुककादवतेरपि छन् सन्तः पुष्पस्याव- 
ताविति विग्रहः । शकन्ध्वद्त्वात्पररूप रविश्रिनें पुष्पषन्ताख्या 
वित नाममाखा । तथाच धुष्पवन्ताम्पां पुष्पवन्तवोरत्याद्ाति त- 

१८८ 
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पुष्पवन्तादिपदेऽपि समूहः शक्णेऽ्तएव दित्वान्व. 

यः । युष्पचन्तावि्यस्य पङ्तिस्तान्ताऽ्दन्तावा एकयो 
स्थाः पुष्पवन्तौ दिकाकरनिशाकरावित्यमर उन्द्धेन 
पयायपद् शानाल्पुऽपकन्तापवित्यच्न द्विव चने(चारणाचै- 
कथोक्तयेत्युकतख । ससूहस्य शछकयतायाः स्पष्टमेव ला- 
भात् । पृष्पचन्तपद्ं चन्द्रम्बुयसमूह काक्तामत्पाकारः 
काक्तिम्रहाऽतो न तत्त एकतरमान्नवाधो नापि दक्स्या- 
नन्त्यम् ' 

यन्त॒ भेदश्चायं इति तन्न । तक्चोधाननुमजवात् । 
चेन कापि तद्थाप्रतीतेय । चाधेः साहित्यं षरं भि. 
ननानामिलयन्यत् ¶ किवरामयारमेद् इलयादौ तत्तदुषा- 
धिक्रलमेद्अतारव्ोपाधिानमाकऽमेद्प्रतिपाद्नान्न चि- 
रोधः समूद समुहिभ्यो चिन्नाभिन्न इति निरू 

पितम् । 

म्वारतान्या कनानलस्यादः सलूदहवुद्धाकषयान्पाी 

करत मित्यादि कमणाधः । घव्रग्वाद्रो न्धि इत्याद 
क्ियान्वेय एच सम्बहृस्प । क्रियात्पत्तिस्तु समुहऽक्ंभ- 
वात्प्रत्यकमेक \ एवं पिच्राः अद्ध कुवीदित्धादावपि। 
इदपेवप्िपरेत्य तुर्ययद्क किगान्वायत्वं साहित्यमि- 
ति प्राञ्चः । यथा तुल्ययारेककाठमेकपरमसंवन्वानेमे. 
ह्याख्यात्परः ¶ तस्य शक्यत्वं तादेष्टमिस्यादैकेति वक्ष्यमाणदोकामा- 
वायाह पुष्पात्ते द्धिनीयमतेन्दम् । 

नयार्कद्युक्ते खण्डयनि याचति यक सनि प्रसक्तकिसोध परिदह- 
दत दिनत चदरयाध ईनि साश्टुत्यत्यणदः वश्यमाणसात्या य थाश्चुत्तास्ः 

५ अ 

ईतराहई सदााति } मादन सादत दश सहितभ्योा दन्त सहितयाम- 
न्वय इत्यापद् । तदन्यस्य तदुत्पचचेश्च साम्यमाहवामिति वमित बहु- 
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तकं तुस्यस्वन्तद्विना तुल्थह्वासं सवात् तयेककारमे- 
क क्रिथान्वयित्वनिषिन्तं सादित्यं समूह इत्यक्छरा५ः1 

सुच चान्वाचयगोस्तु न समासः । इन्वरं गुरं च 
भजस्वेत्यादौ सुचये एकस्यान्ध महितस्यान्ययित्ष- 
निमित्तसाहित्येऽप्वेकस्य केव रस्यैवेकधमाोवच्छिन्नान्व- 
येन चा्भंऽनकसुषन्तस्य धृत्य भावात् । एकधमौवाच््छश्च 
इत्युक्ते वस्तुत भजनस्य भिन्नत्वेऽपि न दोषः । अ्चैक- 
स्थ केवलस्य क्रिथान्वयोत्तरमपरस्यान्यसहनस्यान- 
न्या तदन्वथः। सच विषशोष्यतया विर्ेषणतया क 
आय देवः पचाति हसति चत्गदोौ 1 अन्त्यस्तुक्ते स- 
स्मुचचये। 

चेच सैचथ पचतीत्यादौ नित्थपेकवचनान्ता- 
रूधातप्रयोग एव । चर हितस्य केवरस्येवान्वयात् । च- 
सदहितेनाप्थचुद् भूतावयवमेदसम्हस्येव प्रतानैः । 1क- 
चाच्च समासे एकपदोपस्थाप्यससूहस्थैककालमेषेत- 
रान्वथस्थ पुष्पवन्तादौ कटटसत्वेन ससुचयतरवस्यैव 
भद्ध पात्तः। 

बीहिः 1 तथाचेकरूपेणककारिङेकपदोपस्थाप्यक्रियान्वयित्वस्चम- 
नियनम् पदाथातरमेव समूहापस्पयोयाभेति रिक्त) विशिष्टवत् दति 
आभ्पम्। 

सिद्धांने नानिप्रसङ्क इत्याह समुश्चे ति 1 चाये हेतमाभ्वरभिति 
अत्र खमुश्वये । पकस्येदवरस्य । अपरस्य गुरोः । रवप्रागपि तयोः 
प्रथमान्या्थंकत्वात् सदिति ज्युत्पत्यचिरोधायाहावरत्येति। तत्न 
विद्धषमाह सचेति इत्यादो क्रिथासभुश्चये प्रसंगात् अन्त्य विह्ोषमाह 
समुच्चेति आद्ये आह चरेति । तीये आदह चसेति । 

समुख्चयस्मासाभाबे युक्चंतर्माह किञ्चेति । भत्र समुशचये 
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अनर्व निक्लाभरट गां चानयेत्यन्वाचयञ्यि न 
समाखः। जच चकारसमभिन्याह्टने अ।चुषाङ्कित्व- 
मितरभमाहिपयं च यामतं | आचुषद्धि.फत्व चान्यनि- 
पाद् कयलनिष्पाद्यत्वमवच तद्याप्यस्वं फएरनि | पचचा 

न॒षड्धिकं भिक्षारनसाहेतं गवानयनाभिति वाधः । परा 
येणान्वाचयस्स्य क्रियान्धये भवति । 

यन्न तु फियान्वय्यपि चद्धयं यथा पचन्तिचदहस 
न्तिचेत्यादौ तत्र परस्परसाद्ित्यावममान्नाचुषड्न्क- 
त्व प्रतीतिः! एवं ससुच्ये चसमाभन्यःहनस्थय (कराच 
दृप्राघान्यं प्रतीधतेऽतएव समकष्षथारेकस्य क्षसुचभ्रत्वे 
दुःखं ददयते । 

इतरेतरयोगे तु भिलितस्यकधमाचच््छिन्नेतरान्य- 
यः | धवखदिरौ च्छिन्पीत्यादो तथेवानुभवात् । मल- 
नं च समूररूपता अतएव तदि्हवाक्ये चद्धयप्रयो- 
शः । तेन दछन्योन्यस्मिन्नन्योन्यसाटित्यङ्म्यते तेन 
समूहरूपलासिडिः । अतएव चेच सैन्नश्च पचत इ- 
त्यादौ नित्यं दिवचनाद्यन्तास्यातप्रयोग एव । पएकै- 
कस्वेन दित्वादेषिरोषेऽपि समरहवुडिविषयगतनानैक- 
त्वैरविरोघात् । 

एकधर्मा वच्छिन्नत्युक्तेरजां भ्रामं नयत्तात्यादौ न 
सभासः 1 कचिदेकचकारप्रयोगऽपि प्रकारान्तर य॒हीत- 
सस्याप्रेऽन्वयः । तत्र हेतुरेकयेति । द्वितीय आह्ानप्वति उक्तयुक्ति- 
द्धयदेचव्य्थः। अत्रास्वाखये भयणत्यस्य फलमाह यज्रास्ठति । पच 
अन्वाचये पव तेन चद्धयप्रयोगण । अत पव तस्य तदन्ववादेव अत्र 
ति श्चेषः | न च्वकन्तखापास्थते कथं दिच्वाच्न्वयोऽत भादकेक 

न्मते. व तरेत भकरणादी 
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तात्पवेवक्चात्परस्परसाहित्यावगति मवत्ये् । यथा 
सांका(च्यकानां पारछिपुच्रकाणां च पाटलिपुत्रका अ- 
भिखूपतमा इत्यादौ । स्प चेद् दिवचनवि मज्योपष- 
द् इत्यन्न माष्यकेयदट्योः । 

एत्न कचिच्चकाराभावेऽपि तत्परतीति्मथाऽहरहन- 
यघानो गामभ्वं पुरुषं पद्युमित्यादावदहरहः पद् समाि- 
व्याहारात्तत्प्रतीतिः । कचित्तु चद्कयसन्वेऽपि > तत्प- 
ततिः बाक्यार्ङारमान्नाथेत्वात्तयोः, यथा यदश्नये च 
प्रजापतये चेत्यादौ । मन्त्राछिङ्गन तज प्रत्येकं देषतात्व- 
स्येव प्रतीतेः । समाहारेऽनुद् भूनावयवमेद्ः समूहो वि- 
शोष्योऽतएव तत्रेकवचनं सिद्धं । डन्द्र पाणीत्यादिष- 
करणं तु नियमाथेमिति भाष्य स्पष्टम् । पाणिषाद्ं वा- 
दयेत्यादौ वाद्नकमेत्वन्तु वस्तुतस्तस्य पाणिपादाने- 
न्नरत्वाद्वोघ्यम् । त _ 

यत्तु अत्र समाहारो न भासते, दिवचनादि त्वनु- 
दासनेनासाधुत्वबोधनान्नाति । तच्च । सवज तद््(धका- 
त्यथः । 

तद्न्यघ्रापोल्याहैवामिति । तत् मिथः साहित्यं । तदेव स्पष्टयति य- 
थेति । नन्वेव यद्ञ्चये चेत्यादौ मिथः सखादहित्याचगमात्समुदितस्यैव 
देवतात्व स्यादत आह कचित्वति। अर्षः प्रयो जन । तत्रदीज माह मन्त्र 
ति । नन्वेकं प्रकरणवयथ्यैमत आदह दद्वश्चति । नन्ववमपि समुदस्य 
कथं तत्कमत्वमत आट पाणीति । तस्य समूहस्य | 

नव्यनेयायिकाक्तं खण्डयति यच्विति । अचर पाणिपाद्मिन्यादौ 
पदाथंमान्रप्रनीत्या शक्तिरक्षणयारभावात् । नन्वेव पाणिपादानेक- 
त्वात्द्विक्चनादयापत्तिरत, आह दत्वेति । द्द्वश्वत्यादेर्विधयकर्वमते. 
नाह सर्वत्रेति संक्षापरिभाषमित्यादो तद् भावादिति भावः । तदि. 
तिकिद्धतिमेतनादेके ति । अपृवैविधायक्वाङ्गीकार आह समेति । क. 
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नुदासनामावात् । एकवचनविध्रायकाभा वात् समा- 
हारदन्दगर्मेतरतरयोमे द्विवचनानापत्तञेत्यलम् | 

स्यादेतदहरदनयमानो गामश्वं पुरुषं पश्चुमिस्या- 
दौ इन्द्रा वरूणस्त्वष्टाष्ित्य एते छोकपाला इत्यादौ च 
चा्धस्प्रत्ययाहृन्दः भामति चार्थे चकाब्दस्य इन्द्रस्य 
चेव्युजयोरेव साधुतायाः छ श्ेण बोधनात् । च्रा्येऽदह्- 
रहरित्यन नान्त्ये लोकपाला इत्यनेनेतरेतरयोगप्रलीतेः। 

नजु युगपदधिकरणवचने उन्द् इतिन्यासेननं 
दोषः । श्रभ्रिकरणं विपदा तयोर्युगपत्पददयेना- 
भिधाने दन्द इति तदथः । एवंच रासक्रष्णावित्यादौं 
रामपदेन राभक्रष्णयोः क्रष्णपदेन च तयोराभेधानाद्ध- 
वति दन्दः ¦ गामन्वमित्यादौतु गवादयो भिन्नः शा 
ददैरेकैकरूपा एव पृथक्पत्यायथन्त इति न दोषः। 

विरूपाणासिल्यकरेषस्तु नाच दन्दतििसामर्थ्य- 
न समानाथनामिति साम्येन च युगपद्भिकरणनां 
विनापि समाना्थतायामेकेककेषात्। पट्वीम्द्या विलत 
युवत्वमपिनश्रतेः प्रागपि यत्र सामानाधिकरण्यं तच्चैव 

जिपाद् रथिकादवासोहाविच्यत्रत्यथः । पतरेवाभित्रत्याथेचतुषटटयानु- 
स्यूत सादहिष्यमेव चाथ इति बद्धाः । एनेनोमयपद्ाथेप्रघानो द्दइ 
ति ददलक्चणमित्यपास्तं स्वमाहार दवद्रेऽव्यापेस्तदादेस्यरुभिनि। 

सवेत्रकार्थीभावांगकारे समर्थसूत्र च तस्येव प्रहणे चार्थ दद 
इति ू्रभाष्यकियोधपरिहार खचयन् तत्रत्यमेव क्रमेणाह स्थदेतदि- 
त्यादिना दि गित्यंतेन । इत्यादौ अल्मास यथान्यासेऽयं दोष दत्षाह 
प्वार्थति । प्व चशाब्दाघरित वाक्यमसाध्वेष स्याचद्ाह् चार्थ इति । 

नन्वेवं घरकुम्माविति बद्धिरूपाणामपीत्यकरशिवण बाधात् उन्द्र 
स्फासाश्युनापच्िरत माद् विरूपेति } भत्र रामरूष्णाचित्यादौ, सेनेव 



दन्द्रभकरणम् १५०३ 

लत्पवृत्तेः। सहभुतयोरंव युगपदर्थद्यबो ध सामथ्पमिति 
नान्यतरवेयथ्यं | द्रन्दविषये चेतदतः केवटरामपदा- 
द्रामं क्रष्णचेंति वाक्यघटकाच्च नाजयबोधः। 

वेदेतु काचदाकयेऽपि साद्याकाह्चानेलादौ । एकै 
केनाथेक््यासिघानेऽपि तिष्यपुनवस्वोरिति सु्रस्थवह 
वखनस्येत्यनेन सथां दन्दो विमाचेकवड्वतीति ज्ञा- 
पनात् पच्च घवखदिरिभित्याद्दिसिद्धिरिति चन्न । सेयं 
युगपद धिकरणवचनतादुःखा च दुरुपपाद्ा चेत्यादिना 
जाष्ये एव तस्या दूषितत्वात् । तच्च दुःखत्वं प्रतीता- 
वनुपाराहात् | 

तथाहि वरद्धन्यवहाराद्धि रन्दाथोनिणयः । नच ु- 
क्ष्ाब्द्स्य न्यग्रोघानभिधायित्वं लोके हृदये नच क्ष. 
चाञ्द्स्य लक्षणा न्यग्रोघकन्द्नेव तद्छाभाद् द्विवचना- 
दअन्तप्रयोगस्थान्यथासिद्धेश्च सस््रहस्यावयवापेक्षदि- 
त्वादिंमतः सञुदायत्प्रतीतैः | दुरुपपादेत्यस्य दुष्टं निः 
सारसुपपादनं यस्थाः सा निष्प्रनाणत्यधेः। 

नच द्यावादक्तामेत्यादौ व्यासे दरेनात्छमासेऽपि 
सेति वाच्यम् । तस्य च्छान्द्सत्वेन तत्र सुपां खुप 
इत्यव सिद्धिः । नच समासाद् द्धिवचनबहुवचनोत्प- 

न्यथा वृरोनीयामातेत्यत्रापि तद्ापत्तेः । पतत् युग्मपदाथद्धयबोधन- 
स्ामय्यम् । चनि पद्यात् शेषः । अन्यथा अ्रव्येक द्विवचनापन्तेः । सा 
युगपदधिकरणवचनता नन्वचं घवखदिरमिस्यादि पाचकं नस्या 
दत एकेकेनेति। तन्न वयोमध्ये । हि यतः। नच नदि । अन्यथासिद्ध 
हतुमाह समूदेचि। आदिना द्यावाचिदस्म पृथिवी सन्नमेते इति दतै. 

"= है (^ 

नादिति मिथः साहचर्यण तत्थादिः । तस्य द्याचाहक्चामेत्याद्ः। 



१२०४ कलार्टाक्रासरहितायां छषपुमज्जुषायां 

स्यं तद्ाचदपकता । पृवशुपपादितत्वात् ¦ सश्ुचया- 
न्वाचययोः समास्राभावाथमपि न सखा । उक्तसलयाऽ 
सामध्यनव तन्न समासवारणात् । आङ्गख् वाङ 
कालिङ्गच्ति अङ्खवङ्गकलिङ्गा इत्यादौ तद्राजस्य बहुषु 
लनेवास्ियामिति दुक् तु तद्राजप्रत्ययाथ ससुहगत- 
बहून्वविवच्वायान्तद्रजप्रत्ययस्य ल्दुगित्यधात्ति विना- 
पि सिध्यतीति चेत्सत्यम् । 

चेन कूतस्या्थस्या माक्राव्छभासापापतेरिति भाष्ये 
एव सप्राघानात् । यच्च विग्रहे चन षाध्यं साहित्यं त- 
अव दन्दो नचाच्र तथा । अहरहरादिपदस्षमभिन्याव 
हारेण तस्य नत्र बाधेऽपि चकारावोध्यतवात् । उक्तार्भ- 
त्वाच्च तच्च चकाराप्रयोग इति दिक् । 

उपदा दन्तोष्ठम् । दकस्षमीपो दन्तो्ठसमाहार 
इति बाधः | समाहार दकसमी पत्वं च स्वव्तिदृक्ात्व- 
सख्यासमापसरूयावद््रयवकत्वेन । अच्च बह्ुत्रीहेना- 
नु पया गस्नस्य (नित्यबहुव चनान्तत्वेन दन्तोष्ठ मित्यने- 
नान्वथायोग्यत्वात । 

इतिदन्दः 

केयराद्ुक्ति खण्डयति समुच्चयेति । नन्वेवमङ्कवङ्गक ङ 
त्यादौ तद्राजस्येनि दुर् नस्यात् तद्राजप्रत्ययाथगतन्रहुत्वविवश्चा- 
यां तद्राजस्य छुनित्यथोत् । नदि तां चिना प्रस्येकतद्राजा्थ बहुत्व. 
न्वयस्तस्य >यासज्यद्ुत्तित्वादत आहाङ्गश्चेति तां युगपदधिक्ररण- 
धचनना प्राप्ररनाात पाडः । प्राप्तारते पारि समाधाननाभद्ान्धयः 
चस्त्व प्वंच न तस्यासाधुत्व नदाहेतिदिभिंति । सङख्यासमीपे 
ति सङ्करयाभ्रतियोगिकसामीप्यवत्सङ्ख्यत्यर्थः । 

तद्धन: । 
+ | 
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अ्थेकक्ेषः.। 
द्टातस्थाद्ाकापि चर्दवादिससृहो वश्कड्दवच- 

थःः। एकन षात् । एकदाषकिवव्यकंः च यदप णामेकशा- 
षः एकाच्मक्तावेानिस्त्चसम् | च्च ढन्दे इत्यन्ुबन्तना- 

द् उन्दावषयम्। लन तत्र िषस्य शद्धष्यमाणं लुः 
प्यमानाभ्मासन्ायीणनि न्यायन लदुप्क्पानाथनघ्रतिला 

ससूददकरात्तना काल एवः लच्न क्रिल्काद्यन्क्यः । 

नल तन्त्रणतरेदं सिद्धं तथाहि द्विकिं तन्त्रं शा- 
उ्द्लन्त्मथनन्य च । तत्र केचिद् अथमेद्ाच्छन्छमेद् 

हति पने सकरुत्ताल्वाछपुटन्यापारादिनिगभनाविरदह- 
णामेकलहाच्दानां जदापहुतेनोाचारणमित्याश्यः । तन्न 
नदथौन्वयिममभिःाहतेकपद पयोगे तत एव्र तात्प- 
सम्राहकात्प्रा्ः प्रानिषदिकानामेक तन्त्रमिति ओतु- 

रष्यकच्न्नगतनिकफलन्यायननिकच्चन्दिकानुलधानेन 

क्रत्वादिकैक्िष्ठ्यनानेकाथसमूहबो घः । यथाऽ्ान्प- 
येत्यादौ । बिद्धन्भानमस्थादावकदछन्दस्येकाु संधान 

मैवानक्ार्भबोधः । समस्तनयेकदेक्ास्यानेकस्यैकानुसं- 

चानाम यवात् । यद्वा तच्नाप्यस्त्वनकस्यैकालुसंधान- 
मव । चविद्धन्मानममानसेलि । 

यच तु सुखिने दुःखिते चेतसि दवद्हनर्चिस्तु- 

दिनदीधितिरत्यादावेकानुखघ्रानन विरुडाधयायुगप- 

रोघासंमवस्तंन्न व्रा तुः चाव्दद्वयानुसंधानद्यं म- 
५, + 

अथक्श्ाष्ः । 

सेन तस्य दन्द्रा्षयस्वन । नन्र पकहाच।्ाचीनादिमत माह तत्र 

ति' तन्रिषय त्यर्थः । तच्च भद्यविषय दिन्ञत्रमाद चिदधदिति । पृः 

१८९, 
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वत्विति तात्प णेकोचारणऽपि ओतुरनसधानदमेन 
कमण वोधराद्ाचरत्तिरेति व्यषहारः । एवंच नञ श्रोतु 
चाव्द्ाल्रात्तचच्छस्तु सन्त्रेणाच्चारणसितिषाध्यम् 

एवचहङः विषय लन्त्राधृत्येकचोषाणामन्यतमम- 
स्त्विति ग्रन्धाञ्जयाणामेच्छिकविकल्पपरतया पद्ठन्ता- 
च्न्त्या एव । घट षर चानयेत्याद्ाकपि ससुखथधाथक्र- 
चकाठ्द्न करमेण बोघ तात्पयात् ओतुरावृत्तिरेव 
च्छा नसञ्यरन्तां मक्च्यन्तां दीन्यन्ताभिल्यादौ समभि 
त्याह तानेकपदप्रयागरूपात्तास्पयग्राहकाद् वि भक्त्य- 
न्तानामच तन्त्रं बहूत्ववतान्तत्तत्कारककाक्तिमन 
भिन्नयिन्नकरियान्वयितया बोषेन ओरोतुरनेकानुसन्धा- 
नाहघ इल्याच्लिरेव । 

प्रातिपद्कनन्यमेवतु नात्र, ्कक्रिधाद्यन्वये एव 
तस्य मर्वात् । तदुक्त ब्धः सक्रदुच्चरितः चाब्द्ः स- 
करदं गमयनाति सक्रृदथमित्यादेरकवारमेव पलीर्तिं 
जनयतीत्यथः । स्च प्रतलीनिरकार्थविषयाऽनक्ार्थीनि- 
षया वचस्यन्यत् । गङ्खायां मीनघोषावित्याद्ावनकाथ- 
स्थ युगपदुपश्िनः। 

यत्तु मक्रदथमित्यस्यैकम बोघयत्तीत्यमै इनि । तन्न 
करियाभ्याच्त्तिगणने इत्यधिकारे एकजाव्दात्सुष्च् तस्य 

------~--------- 
च् यद्ति | चिदषम्राह यत्र त्विति । केयटद्ीक्षिनादु युक्ति खण्डयति 
पवनचचररठा इत वायपद्करमाहाश्ना हत । इद् चकतुः । श्रतुराह चष 
त्वा तादत्यादः । प्रान पद्कनतन्क्र सम्मानि माहे ततुक्तामति। उच्च- 
सनिः उच्चारणनाुसाहतः 

रमत खण्डग्यात्त याच्वाकतत 1 अतएव एकाजुसन्धानसम्मद एव 



एकशचषपकरणम् । १५०७ 

स कृद्ादकाशेत्यथकेनेकस्य सक्रस्चेति सन्रेण निश्पन्च 
स्य खक्रच्छब्दस्याक्ताथेकल्वाभावात् ) एकन्रारभिर्य- 
कत्वाच्च | 

अतएव स्वीदिसतरे तेन सुत्रेण सवादीनां सब- 
नामसाज्ञा विधीयते य स्ाोधास्ते सचदय इति, मणपा- 
ख विचचोष्यते इच्युक्का सक्रदुच्चरित हति व्युत्पः 
त्तिसूलकतयथा कथं पुनरेकेन यन्नेनोखयं ङभ्चामित्या- 
काद्धाकरोषनिर्दक्ाददिति स्भाहितम् ! 

वक्रेकशेवे णाचारणादित्यथकनैकनलेषनिर्द शादित्य- 
नन वक्तुः हाब्द्दयस्य बुद्धिस्यत्तया बोादुः परथक्चान्द- 
यज्ञानं भवत्विति बक्ृतास्पये द्रईदितन्तस्न लष्ष्यानु- 
सारात् ओ्रोतुग्रह इति तद्वलेन युनरनुरून्धानादय- 
दयप्रतीलतिरिलि तदाक्यः। 

एतन सति तात्पये एककशाव्दज्ञानेनापे ससूहशल- 
म्बनविधयोपाश्यतानकायोनाभनेकैः संबन्धिभिः समू- 
ह(लस्बनात्मक्रोऽन्वथचोध इत्यक्त मज्यन्ताभित्यादो 
विनाप्याब्त्ति बोध इत्यपास्तं त्तथानुमवःमाचयन् 
उक्त नाष्य एकनाप्युमय रृनभ्पत इति समाधानानु- 
त्तया त्था रीत्या याचे उक्तप्रयारम्पासाधुत्ववोधना- 
च । कान्द्सारूप्यं च तन्त्रचीजम् । अथ मेद्ऽपि क्ा्द- 

ययातमिनि नते तास्वाष्ठपुटव्यापारप्रकाक्धिनैककाज्देने- 

कधन्तगतानेकफलन्यानेनानेकार्थसंवद्धनानेकाथेवोधा- 

तत्ततांमीकारादेव । ख वोदीति सद्घ रि तसूत्रे इत्य थः। व्युत्पत्तीति तथा- 
च तदस्तम्भवसमूककतयत्यथः । अनतिप्रसङ्गायाह तस्ये ! तदादयः 
समाध्याशयः। पतेचेत्यस्याथेमाह् वयेति । द्वितीयमाहार्थति । सिद्धान्तं 
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दथत्तन्मित्थाहुः 
वस्तुनस्तु अक्षादिस्थल उ पच्या चान्दमेद्ऽपिले- 

कानां न भेद्प्रनीतिः परठादिष्रूपपत्यापि ननदः अभ. 
भदाज्रात्रातर । वोद्घूभिरनककाव्द्ज्ञानाननुभताच । २. 
च सतमभेद्न क्रान्दलन््ाथत्तन्त्र योरुपपात्तिनेय॒क्त्। ल- 

स्मान्मलद्धयऽपिशाड्द् स्य प्रारश्ट्णय सहूत्तर जन्द्ान्वयन्न 

पिरेकावादाय काञ्द्तन्त्रं स्य परिव्रासिसहस्पेऽथतन्- 
म् । उभयत्रापि सक्रद्रलुसंहितेकच्छब्देन युगपदनक्षाभे- 
चाथः | अक्षान्पद्रधलाद्ामवाद्यं परान्पद्शत्यादावन्त्य 
मक्षा मज्यन्लां भकयन्लानिल्यादाबाचानच्लिः 

किच प्रत्यभे कार्दमिनदाऽनेका्थकोधजपयानेकन- 
बद्धौ प्रात शकरोकारम्म इति तत्मामथ्पदिकस्पा- 
नेकाथत्व वाच्यम् । एवंच लोकत शवेकस्यानक्रा्थत्मे 
सद्ध चास व्यथं नद्यसनी वाधकत्कशा त्तः चााश््र- 

प्रोहपाद्यने इति ल्क्य वक्ुम् । नेच पत्थरकान्दानि 
वदाहानिः खस्वाथप्रत्यायनमैव पत्यथेशाब्दानिरेहास्ती 
कारात् । 'अथोषथां पत्यं अ्थानर्थान्धति यत्तदपि 
प्रस्थमेवे"लि भाष्यात् 

अथभद्ाच्छन्द्मेद हइत्वस्थापि स्दस्व्राथर मदा. 
च्छन्द भद दद्यवाधः यथाधदधप्रनाधकघ्रक्षाद्शरष्दस्या 

वक्तुम दोषमाह-- 
पश्तुवरस्त्विति उपलि प्र्न्लनिमन्तमेददरेसित्यर्थः । आदाय 

(विधि) इति शषः उखग्रश्यफत्युखेरसाच्ादाहाश्चा हनि पकारानिश्ण 
सूवयश्क्माह किव । दकस्य थकाद्ष्टस्य । सतथा तन्छम्धाभीं 
कार दन सिद्धि ते भन्वथा पकप गनेस्यल्काहवाकथं दुरूमभेवर 
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वर्ह पतिपादकब्रक्चादिकाष्दा पमन्नाः। सर्मयेकलोषक्त्र 
ख्यथयिलति चेन्न । अ्थमभ्रे प्रति यत्तस्यापि प्रत्यत्यन 
घटचटााचत्यादिवारणाध सरूपाणां उन्दावेषये एक- 
हाप एवेति नियमाय तत्सत्वाचच । इन्दविषय इत्युक्ते. 
च्य पष्लायां चक्रारग मवाक्वसिद्धिः । 

एवच आतिषदिकूतन्त्रं सदहाचेवक्चाचिषश्मरत्र त. 
तरेक्रद्रोषय्रबहारो सख्यः । अस्हविवक्षाविषये त्रिम- 

क्तथन्ततन्ञे एकक्ञेषन्यवहारो गौणः । यथा मकीदिलु- 
स्र जाध्ये । ए्करोषविषयञनुद्धःनावयवयेदस्रसुदायस्य 
न कद्!पि चिजोष्धताऽनाभिघानात् ) अतपएव नपुकः 
मनपुसक्रनेति सचे एकवचास्यान्यत्तरस्यामित चरि 
ताये । दन्वस्यानप्निधानमासित्य तु सुत्रं पत्याख्यात- 
माकर एतद् कभिप्रेस्य | 

तन्तत्वमेकरूप्येण मवेन्तुल्योपकारलः । 
उषक्रारान्यधात्वे तु भवदाच्रत्तिरक्षिणम् ॥ 

इति मीमांसकाः । 

तश्च शब्दविषये तुल्यो पकारत इत्यस्य तुल्पकाल- 

सुपरकारतोऽन्वयत इत्यथः! विद्धन्ानसत्यादौ परस्परा- 

न्वरये$पि षानसममिन्नमानसाधिकरणकदसःति युगपदेव 
ब चात्त द्रकश्चतिः कदाचित्तच पथक् प्रयागोऽपि विदढन्मा- 

4.5 
9 

स्ल्रयोगऽपि स्यादत आहकेति , नन्वचं भाष्यविराच्ोऽन अष दद 
सदेलि श्वोक्त प्रर मातमप्याह पङक्रेन तुस्यरूपण कनत्वादिनाऽन्वाय 
र््र तुल्योपरकार इति परमतानरासः मानस्तस्यादौ तन्त्राभावाप्रततेः। 
न च तश्राञ्रन्तिरेव समासिकदेशे तदसस्भवात् । एनद् वस्यस्यार्थमाह 
वत्रेति तन्त्रयोमध्ये इत्वथकश्चष्दात श्च्द् ठन्त्रत्यथः । 
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ससानमाति सारवसारत्रषाभ्जि इनि चत् । उपकाग- 
न्यथात्व सिनल्नकाच्मन्वयस्तन क्रमण वोप आ्राघरलि- 
रित्यथः | रेकरूप्यणल्यनन शान्दसाशूप्य तन्वी 
सुक्तम् । किययोारपि साषरूप्यमेव तन्त्रवीज । क्रियाच- 
षय्ततन्याद्रवद् छश्चणामत्यन्य । 

न च्र,ह्यगं हन्यान् घरमानमेत्यादौ जानः पाचा- 
न्येनानकस्याक्तवाधरऽप्यकवचचनम् । एककाषे शत्तित्व- 
स्थवहारस्तु घ्य पवादत्वन गौगाः। पृथगधानामेका- 
थीभवनरूवेका्ीभावस्धाच्रासावात् । शुद्धव्यक्तौ स्व 
सेवन्धेन व्याक्तिप्रकारक् एकर हाक्तिग्रह.तस्या एवच 
छाब्दता बाध इनि मत एकचाषश्न्रस्याक्तस्षंमवा 
वोध्यः | 

जातिः हाग्दाथस्तदुपलक्षिनं दरव्यं हान्दार्भ इत्या- 
दिमत तु लजास्यनुगर्नाक्रलानेकन्यक्ियोाधस्यैकस्मा- 
दाप संमवनानकजञन्दप्रथागापाप्त्मा सूत्रस्याक्तसं- 
भव एव नास्ति अत्ता इत्यादौ जातिष्काव जात्य. 
न्लराद्गीक्ारण तस्या एव छाब्द्क्राच्यत्वेन न दाषः प् 

पव खलति कापि न दोष कृत्याह वद्धदिनि तन्ञचिषयमाह क्रिय- 
योर पेति तदाभमत्तमाह क्रियत्ति आदिना बस्िः  नन्छकरोषावधय 
तादशसमूहस्य(काषद्प्य)व्रिरोष्यत्वे न त्र हय णनित्याद्रसाचयुनाऽत अ~ 
हन ब्राह्माति । अत एच नपुसकमिति सूत्र भाष्यजातिपाधान्ये तस्याः 
स्वत पकत्वादकवचनं तस्थामाश्रयगताद्वत्जाद्यारापे द्रव्यप्राधन्य 
वा द्विवखनादीत्यतप्कवच्ास्य्न्यनरस्यामिति प्रत्याख्यातमनिश्रस- 
ङ्स्त्वनमिधानष््ारणीय' । प्राचां श्रन्थ योजयति पकति । नुन व्रह्म 
णाभित्यादिवन्निवोहे सु त्रप्रणयनं नर्बौजमत आह श्ुद्धति निष्िकट्प- 
कलत्थवारणायादस्वात । आद्ना तद्वदिन्नं द्रव्यं 1 न च तवापि मत. 
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तन 1डत्था इत्यापे व्याख्यातम् । 
पदानेकेष्वक्चशाच्देष्वश्चरब्दत्वं नाप सामान्य 

[ [कि © = [र [नं 

मामन्नप्रत्यथाभषानहेतुम्तच राब्दाथयाः सलोऽयाभेत्य- 

भेदाध्यवसायादध्यस्ताक्षराब्देषु संज्िषु वत्तते इति 
तदवे रष्ट्यनानकप्रतीनिः । एवमेव गोत्वान्वत्वे सा- 
मान्ये इत्यपि सिद्धम् । सकलसामान्येषु साभमान्य- 
त्वं जानिरूपमास्त । निःसामान्यानि सामान्यानि 

© ¢ भ कीर १०० > 
च तारिकदशाने न नियोगनो वेयाकरसेरास्थेयानेति 
केयटः ! अभावाखत्वार इत्यादावपि निरूपाख्यत्वं त- 
त्सम्नियतममावत्व वा सामान्यं बोध्यम् | सुार- 

७, “= ग ७५ [क के अ, क स्मप्यषेव बोघप्रक्रियाम्तो न प्रयाख्याने फल मेदः । 
ब्राह्मणश्च ब्राह्मणी च ब्राह्मणाचिल्यादौ पुमान् 

@"~ = [क ४५ 9 फ 

1स्रयत्यादनकशषः । अच्च पुस्त्वस्ात्वानच्या ब्रा 

हमणत्वजात्याश्रययार्बोधः। नच तथापि तज्ञातिस- 
त्वे ब्रह्मणीवषेऽपि ब्रह्मवधाक्तपायथित्तापात्तिरिनि 
वाच्यम् | उत्कृष्ापक्रुष्टन्राद्यणवधे इव तद्वधे तस्य 
वाचनिकत्वात् | 

= क ध प [9 प, 
एव [काचो घातरा पृच्रा इवश्चुरावित्यादां दष्टव्य- 

पिति काचत् | 
[५ [9 पि ५५. [प आाष्यानुसारणस्तु स्वस्नादरेष्वप्येकदोषाकेवयश्रा- 

श्चा इत्याद्य सूत्रमिति प्राचीनसरूक्तमवात आहाश्चा इति । (नापादा- 
मासा इत) । पनेन नत्रापि जात्यज्गीकारेण । अध्यस्तेति चहुवीहिः। 

खाधघवादाह यद्धानि एवमवेत्यस्याथेमाह सकटेति छाघवादाह 
नल्समेति आद दाब्दं प्रक्रारे ' भच्रचनि छक्षणया शक्तया वा वुस्त्वा- 
घयुपाधिसात नब्राह्मणच्छादजात्या सङ्करस्नस्यादाषत्वात् । व्राह्म- 
णपा व्याप्यं नाना स्रीत्वादीत सङ्वेसम्भावनाया पवामाबान्न | 
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तस्व द्रष्रव्यमिष्ते च्रात्तपुक्राजिने स्ुन्रमाष्योक्ते जान. 
रावित्यादो च्रातुन्येनेव स्वस्ादियोघस्तस्यां तत्वारो- 
पात । चितरप्वेत्यादौ विततृल्वादमातयोर पेण पपत 
ल्वादिनैव भाच्रादिव्यक्तर्बोधरः । प्रकरणादिवक्ताच्च 
प्वकचाषावक्ायः । कदचातेपतृदरस्रस्यापि तनः प्रलीतः 

मार्यावित्यादावपि यूनि गगगाच्रत्वारोेण 
लनं र्प्रण यूनोऽभि बाधः । ्ह्यणत्तरित्यादिनो 
जाद्यणत्तेनच जाह्मगीबाध्रस्तद्रूपारोपात । नतु त- 
न्तद पणानुजवाचेराण्ात् चक्र कटक्तक्क्तिकस्था- 
यान्लर वृिकर्पने मौरबाच्च । पिना च्रान- 
त्यादेनस्लु न तथा बाधः | एककेषाकिषन एव तेषां 
स्वप्रघातानिरसित्तारप्पेण माच्चादिबोाधकत्वस्य शान्दकश- 
क्तिस्व म्मवनिदत्मात् माष्यात्तयैव कामाच्च ! सुर 
मतमप्यरवमव । सच्राण तु बन्द्ानिषुत्यथारोत्याद्युः। 

इत्पकशाषः। 
लक्राभि क्रह्मण्यामपितद् ब्राह्मी । तस्य प्राय््छिराविद्ोषस्य) नत्वे, 
तावता तच्च ब्राह्यण्याभावः चिदाष्येकदेरा च पुसत्वाद्न्क्र्वः। पदाथः 
पद्राभ्नेति व्युत्पषचस्तु विदापणीभूनपकशारयकदेशपरा आदिना गा 
ग्या क्त्यादि । केचित् प्राञ्चः । चिषयेश्त विषयमिति प्रञ्चुरः पाट 
आदिना इवश्युरावित्यादि चस्त्वर्थे | 

हृद्धोः युनेत्यस्य विषये अ!ह गाग्याविति जाद्विना हंसा वित्याधपि 
पुमानाखनः यस्थ चिषये आह त्रह्मणाजात । पूकमने दाघमाह नत्विति 
अत्र मतऽतिप्रसङ्ग निराच्े पितेति नेष्मं पित्रादीनां । प्वमेव भाष्ये 
क द कथत्वात् नन्वव सृक्राणामानथकशमत अहु सूज्णात्त बद्धा 

चूनत्यद यत्व | 

इत्यक दाषः | 

शन 
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धटिमच्छनि घरसीयति देवदत्त इत्यादौ कथं 
इच्छा । एकदेवदन्तकतेका स्वसवन्धिधटक्मिक्ेचछ- 
ति बाधः । स्वसस्बान्यत्वादिभानं चाब्दकाक्तिस्वभा- 

चात् । महान्तं पुञायतनीत्पादि तुन असामथ्वोत् । सुप 
आत्मनः क्यजिति सच्रशेषतसम्बवीच्छाकमवाच- 
कादिच्छायां क्याजत्यथकनाच्र क्यच् । तस्य पदविधि. 
त्वं सपष्टमव । पुत्रकाम्यतीिति काम्थजन्तेऽप्येवभेव । 

विष्णूयति दिजमित्यादौ उपमानवाचकात्कर्भण 
आचारे क्यजित्यथकेनो पमानादाच।र इत्यनेन कयच् 
उपमानत्वमन्राचारनिष्ठमव प्रत्यासत्तेः । चेन्रकनचको 
दजकमेकों विष्णुकभकाचारसदृदा आचार इति बो 

। तच्च प्रत्यासना विष्णुकमकाचासऽपि वेच्रादिक- 
तैक एव । 

करुऽणायते चेच्र इत्यत्र क्ष्ण इवा चरलत्य्ध कथ- 
ङ् । अघ्र करष्णकलकाचारसदशच्चैत्रककक आचार 
इति बोधः विष्णुद्धिजयोः करर्णचेच्रयोखोपमानोपते- 
यभाव आथः। 

अन्यतु उपमानत्वं क माद्यन्तरानेरूपितत, कमत्वा- 
दि चाचारनिरूपित्तं प्रत्यासत्तस्नल एव चाचारस्य 

अथ सुवन्नप्रङृतिकक्यजायथं निरूपयात घरमित्यादिना व्यपेक्षा 
यामपि तत्मानेन तस्य नक्राथींभावषरत्वमिस्यत आह शब्देति । व 
देबोपपादपरितुमाह सप हति । सूत्रस्य वरोषणमाहेषिन्निति। अध 
घरीयतीत्यावौ । प्रत्यति तथाच विष्णुपद् चिष्णुकमकाचारसदद्ाथं 
कं तदाह चेन्नेति पवमग्रेपीत्याहातेति । उभयत्र क्रमण । प्रसिद्धिवि- 
सद्धं परिहरति विष्णुद्धिज्नते । 

(7 
सद्धान्तमाहान्यत्विति । तनपष कमरकादराचारनिरूपितत्वा- 

०.० 
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साधारणधमस्वम् । तदु खुप आत्मन हइत्यच्च 
आचारक्यजन्ताद्ावुपमानकमाद्यन्नभुनम् । उपप्नथक 
मादिना सकमकत्वं सकतृकत्वं चाति । एवंचापमानाते- 
स्णुकर्मक् आचार उपमयद्धिजकमेक इत्यादि सेन्या 
योध इत्याहुः । 

सुमनोभिः जोभितनं चिविष्टपं मारतायने इत्या- 
दा छष्रेणामेदवुद्धोरेच् छब्दरूपसमाधम्येण सादटदयवु 

रप्युपपात्तिवोध्या । अच्र सवेन पद्विरित्वनेकार्थी 
भावसाम्यं एव साधुत्वात्सुन्दरः कूष्णायत इत्था- 
दि न! शाञ्दशक्तिस भावाच्च प्रकृत्यर्धस्थापि साध्यत्वे. 
न भानात् | 

ठ्याक्ररणस्य सुत्रं करालीति धार्ये सम्बन्पना- 
न्वितस्यापि व्याकरणस्य ठवाकरणं सुश्चयतीस्यादौ कर्भ 
त्वं । हेतुमाति चेति सूते इह त्याकरणस्य सुत्रं करोती 
ति वाक्ये षष्ठी, व्याकरणं सुश्रयत्तीति द्वितीया क्र. 
तदेवं भवाति योऽसौ सू्रत्याकरणयोरमिसम्बन्धः स 
उत्पन्न प्रत्यये निवत्तनेऽस्ति # 1 करोतन्याकरणन साम 

श्थमिति माष्यात् । सुण्डादिखन्ने केषाचिद्रहणं सा- 
पक्षेभ्याऽपि किधानायमित्याकराच्च । 
ध 

देव । नजु सुपवसिः शोभितं त्रिविष्टपं मारतायन इत्यनुपपन्नं भारता- 
चारसदशाचारस्य त्रिविषटपच्रत्तेरपरसिद्धेः सुपवैभिः शेोभितमित्यत्र 
त॒ चछप्रणान्द्ाध्यवस्ताय पव, न साश्याध्यवसाय इत्यत आह सु 
पतात । षेण पकश्चब्दोापःत्तत्वन । बुद्धर्पीति तथाच नदति तत्पर. 
सिद्धिबोंध्या । 

अत्र सवत्र आद्यभिन्नपूकतेघु । ननु प्रकृत्यर्थस्य सन्वरूपतया कथं 
व्थाकरणे सूत्रयतीत्यादीत्यत आह डाब्देत्यादि क्मस्वमित्यन्तेन च. 



क 
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तिपदिकपक्कतिकणिचोऽपि समथोदेवोत्पत्तिः। 
अनएव महान्तं घटयत्तीत्यादि न । नच सुचरड्दाथ- 
स्थ साध्यत्वेन नानव तदान्नयेण कथं द्याकरणस्य- 
कर्मत्वमिति वाच्यम् । सूज्रणानुकलन्यापाराथेकस्य 
सुश्रयत्तेरखण्डत्वात् । 

सुण्डिसुञ्यादयोऽसद्धिम)गैरनुगता इव । 
विमक्ताः कल्पिलात्माना घातवः कुद्विचा्चिवत् ॥ 
इति हयुक्तः । विभक्ताः अन्वाख्याताः क्षिता 

त्नानः। रा „_ 
वस्तुतः कुद प्रश्ातिवदखण्डा एवते अयं त्वन्वा- 

ख्यानोपाय एवति चावः । तदाह- 
पु्जीयतौ न पुच्ोऽस्ति विकशोवच्छातु तादृशी । 
विनैव पुत्रालुगसमाय्या पुत्र व्यवतिष्ठते ॥ 

प्रारौर्विना यथा घारिर्जीवतौ प्राणकमेरः | 
नचाच्न घारिन प्राणा जीवतिस्तु क्रियान्तरम् । 
तथा सिनविपुक्ाभ्यां पृज्नीयायां क्रियान्तरम् ॥ 
क्रियान्तरत्वमित्यथः। 

अन्वारुधानायथ भेदास्तु सदृशाः प्रतिषादकाः । इति। 
मेदाः प्रकाराः सदङशाः परथग्भूतपुच्चादेसखदटश्ाच- 

रिताः प्रतिषादकाः अखण्डघात्वन्तरस्षेति शेषः । 
स्वाख्यानाय तस्यैव बोधनाय काल्पिना हति शेषः 

तदुक्तम् | 

रत्वर्थे । ननु व्याकरणं सूत्रयतीस्यादौ ण च श्रातिपदिकप्ररृतिकत्वेन 
कथमनत्रेका्थीभावोऽतञह हेतुमतीत्यादि वोत्पत्तिरेत्यतेन । हत्वं 
तरमाह मुडेति । अर्थस्य सत्वरूपस्य । सूत्रणं रचनं । पने मुङ्यादयो 
घातकः तदाहु हरिरेव । पवमश्रेऽपि । अञ्युगमः सम्बन्धः, इदमेव स 
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अथस्यालुगमं कञ्चिद्दषा च पारेकार्पतम् 
वाक्ये पदुं पद् धातुघ्रालामागश्च सुर्डिवत् । 
यथेव डित्थ डथनिः पाचकडपे पाचस्नया | 

याति पच्च द्राचप्येतावनथक्राविनि । मा- 
णत्रक मात्मनः पत्र मिच्छनीनिवन् माणवक पुच्रीय- 
तीत्यादितु न अनभिध्रानान्। नदुक्तं सुर आत्मनः 
इत्यच्च माप्य खण्डयति साणवकमित्यच्र मरथोभयोः 
करातयुन्छत्वं यथा चा सुण्डीयति माणवक्रमित्यत्रा 
भयोर्चारण यागस्नथा माणवकं पुच्नीयनीत्य)द्ावुभ- 
योरिषियोगाऽपि स्मादिस्याङाद् नाच व्य्रापारोऽनुग- 
न्तन्योऽगमकत्व)दविप्यनीाते । अगमक्रस्वादिच्छा- 

क्यजन्ते तथा प्रयागो मानि कैयटः ) एवं च आद्- 
नं पाकायति ओदनस्य पाकीयतीत्याद्यप्यगमक्ामिानि 
श्रोध्यम् | 

एवं प्रा्तिपदिकप्रकरतिकरकिवन्तऽपि सः। कतुः क्य- 
डिति सूते उपसख्यानेन तत्साहच्यांते अतएव सु- 
न्दरः कृष्णतील्यादि न । सन्नन्तेष्वकार्थामावसत्वे बौ- 
जसुक्तं प्राक् । कृदन्तेऽप्युपपद्ानिभित्तकं पदोदेद्रयक- 
वि धित्वनेक्ार्थीभाचः। 

ष्टां विञदयत्ति प्राणेरिति आगमं सम्बन्धं तदेष ख्डयौगिकोदाह- 
र्णाभ्यां विशद यति यथैवेति । 

उक्तरीत्या प्राप्ताप्तिप्रसङ्गं निराचष्टे माणवेति । नदुक्तमिति तत्र 
सुतर भाष्ये तदनमिध्ानमसिधस्येत्याशङ्खनि समाघानमुक्तमिस्यर्थैः | 
अन्विति उमयानरमतो व्यापासेऽ्र न भावष्यत्यगमकस्वादित्य्थैः । 
स्ययुक्तया आहैव चोदनमित्ति । पं तादशणिजन्तवत्। खः पकार्था- 
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अतएव तच्लोपपदसित्यच्च नाष्ये उन्छम् । महान्तं 
कुम्भं करोतीत्यचाण् प्रद्यःनि । नैतदस्ति । उपपदमि- 
ति महती सज्ञा क्रियते उपोचारिनं पद्श्चुरपदं यावा 
चद्ानीं पदगन्काजस्ति पद्किधिरयं जवान पदविधि 

समानां मवति तञ्ञासास््यीन्न मविष्यततीति। प 
चकाद्ावपि सः पाचकादिराच्दानां क्रियाप्रन्रत्तिनिः 
भित्तकत्वस्य माष्ये व्यक्हारात्् । अत्रव व्या- 

पारान्वयविवक्चायामादिः पचतीतिवदादिः पाचकं 
इात न । 

फरविकरषणाना त्वकरदशोऽपि फरुऽन्बयो भवत्य- 

द । घूजनार्काजनतासलान सूच्यात्य द्ार्माप्यापक इ- 

स्थन्न सपस्नषध्यापकपदार्थेकदे फर दारूणपदाथाी. 

न्वथस्वीकारात् । फलावच्छिन्नन्यापारस्य धात्वथेत्चे- 

न शोभनं पचत्तीत्यादौ सवचेक्रदेशे फे तद्न्वथस्वी. 
काराच्च। 

उपगोरपत्यमोपगव इत्यादौ तस्थापत्यसित्येषं 
जातीयद्न्रेविदितप्रत्ययानाभपत्यादिरथेः षष्टपाद्थेख 
सञ्युदायगम्यः। उपगुसम्बन्ध्प्रपत्यामेत्या दिरत्या यो- 

धः । अच्रापि खदरस्योपगोरपत्यञ्चुपगार्दबदत्तस्य चां 
पत्थमितिवत् खन्द्रस्यो पगव आओपगवो देवदत्तस्य चे. 

त्यादिवारणायैकार्थीभा व आवर््वकः । सुबन्तात्ताड- 

भावः । गधो छेशः। तत्र तत्परचुत्तो सत्यां । अतपव तत्न तदङ्गीकारा- 
देव । नन्वेव मन्यत्र दाषोऽन भह फरेति । अपिना प्रधान । नकेव रुमिदं 
तक्ेव्याह् फलवति ' अथ तद्धित्ते आदहोपगोरिति | अज्ापि तद्धितेऽपि 

की ॐ 

वहासचात वसक्चषब्रणत्वानतू । नतुतन् तस्य दतुच्वमत्त साधारणम 
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तोत्पत्तेः पदतिधित्वात् । नच तद्धन पकार्थीभावा- 
ङकार पर्वता वह्विमान् घुमादित्यादौ धूुभादित्यस्य- 
वद्धादनन्वयापत्तिरिति वाच्यम् । विकिषटटपवते एका. 
न्वयात् । ज्ञानगतदेतुहेतुमद्धाचस्य विषये आरोपण 
हतावच पञचमी । अनएव न्यायसूत्र माष्यवासिक्करः 
परज्ञापनीयधमेविदिष्टो धमी साध्य हइत्युच्छम्। 

सखाऽस्य द्वतेत्पस्योद्ादेरणे आश्रयाद् काचत् दे 
वताश देये प्रस्ययाथः प्रकरूस्यथः प्रत्पयार्येकदेले- 
ऽभदेन विशेषणम् । यद्वा देवताप्रद्ययोर्यिन्नेव प्रस्थ 
यस्थ शाक्तिः । अरन्याभिन्नदेवनासम्बन्धीति बोधः। 
प्रदेय च सम्बन्धित्वनेव प्रत्ययाय; । प्रदेय हति मन्त्र 
स्थाप्युग्लक्षणं | आमिक्षादि पदे सम्बन्धित्वेन बुड- 
स्येव प्रदेयस्य विक्ठोषसमरपंणे क्रियते | इन्द्रादिपरदैदेव- 
ताया छामऽपि द्वतात्वेनालायात्तेन रूपेण खाभा- 
य देषतायां कराक्तिरित्याद्ुः। 

अन्येतु चतुथ्यादौ प्रकृत्यर्थस्य परक्रत्यैव लरघस्यं 
'वतुथ्पोदेह्यत्वमान्रं यथाच्यते एव मनघ्रापि देवतात्वं 
प्रदेयं च प्रस्ययाथस्तच्न प्रदेये देवतातवस्य निषूपकनास- 
म्बन्धेनान्वयः । अभ्िच्रत्तिद्षतात्वानिरूपकमिति घषो- 
धः । नन्वेवम् ) 

शनेति अश्र परसंमतिमप्पराह।तपवेनि विदिरटऽन्वयदेवस्वर्थः । 
केचिदति स्यपेक्चाकादिनः | प्राञ्ु इत्यथः 

एकदे शान्वयकरोषादाह यद्वेति । खाघवादाह सम्बन्धितेतरेयेति 
पौनरुक्त्यं परिहरति साभिदति । अन्येस्विति तद्धादिनो नव्या इत्यथः 
चतुथ्यादौ तदन्तादौ । तत्र तयोमे्ये ! पव ताद्धेते चतुर्थींतुल्यरस्वा 
गीकारे । तत्र तेवां मध्ये । सद्धिते पका्थीमावादेकविश्विष्टा्थोपस्था- 
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तद्धितेन चतुथ्यौ वा मन्त्रवर्णेन वा पुनः| 
देवतःसङ़ तिः तच दुबेलन्तु परपरम 
इलति मीभांसकोक्तं दौबेस्यं कथमितिचेदित्थ 

च्तुथ्थां वाक्यादेवनात्वसम्बभ्धरामस्नद्धिते सम् 
दो पादानश्चुत्येति श्चुतिवाक्यवलाधीनं तत् | देत 
स्य सम्बन्धिद्धयसापेक्षत्वेन चतुथ्या द्विलीयसम्बन्धि- 
नः पृथक्पदोपात्तत्वेन वाक्यात्तल्या मः । पकृते तु संब 
न्धद्मस्याप्येक पदो पस्थाप्यत्वात् त्या तल्लाभः यद्वा 
प्रदेयसेव प्रत्ययाथः स्वक्चात्तिदेवनात्वानेशूपकत्वसम्ब- 
न्धेन प्रक्रत्वथेस्य प्रत्यया्येऽन्वय इत्याहुः | 

देवतात्वं च दिवेरेभ्व्थक्मणो देवतेति देवात्तलि- 
ति सूत्रनाष्यात् मन्चकरणका याहविस्त्यागस्तज्वन्य- 
स्वगौतिरिक्तफलाश्नयस्वेन तदुहेचयत्वं सन्त्र स्तुत्य. 
त्वं च । अतपएवैन्द्रं हविरेन्द्रो मन्त्र इत्यादिसदम् । 
देवतानिष्ठं फलं चास्यद् फलं भव्विताच्छारूणप्री- 
तिरेव । 

कोद्ादित्यादि मन्प्रपोञ्यस्वाभित्वमामिनि प्रति 

पकत्वरूपे समानपदत्वं चतुथ्यौ तदमावात्तश्रेति तत्र वाक्यत्वमिति 
न विभक्तयतस्यापि लोके दिद्िष्टस्येव बोधकक्वादतोन्यथोपपाद्- 
यति देवत्तात्वति। 

लाघवादाह यद्वेति एकार्थामाचवादिनां तु वििष्टश्ान्तचैवेदश्शा- 
घोघ त्वाह देवतात्वं चेत्यादिना । भन्नक्रणकहुविस्त्यागजन्यस्वर्म 

पाठः मतपवाग्रमसङ्भतिः मन्करणक्ा या हविस्तागस्तल्न्य स्व. 
गात्िरिक्तं यत्फरुमित्याद्यय्थः । तत् व्यागकनत्तां श्दमेचाश्चयं । त्न मत 
पव तस्याभयरूपत्वादेव । प्रीतिरेवेति अन्यासस्मवात्। आदिना का- 
मःकामायादादि तिपञ्चम्यत्तस्य समस्बन्धेऽन्वयः नेति भवसानादनारटत 
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निप्रसङ्कवारणाय मन्च्रकरणकरनि हतिस्त्याग- 
विकेषणम् । स्षगाश्रगत्वेनाहहययागकन्तर्यातप्रसङ्- 
वारणाय स्वगातिरित्छेनलि । न योचिद्ध्यः प्रथग्दश्यादि- 
व्यादितः आड सनपल्लीनां खनानां दाचि: सम्बन्धात्त- 
द्ारणायोरेदयत्वसिनि । शछुद्रकतवेक्खाद्धादाचपि नम- 
स्कारो मन्त्राऽस्तस्यव । अनुमताऽस्य नमस्कारो मन्त 
हति मातमस्डतः । 

उदेकधलाच मन्त्राक्तङाच्दकारीरोमयावच्छिन्नर्ष- 
रचेतन्यस्थ । तदेत च मन्चोक्तामिन्द्रागदेपदवाच्यम् 
इन्द्रं मित्रं वरुणमथिमाहुरथो दिग्यः ससयुपर्णो गर 
त्माच्। एकर सद्विप्रा बहुधाचदन्धस्चि यमं मातरिहषान- 
मादुरिति मन्त्रवणात् । आशहुमन्ता इाति कषः । एष 
उद्य सवं देवा हतिश्चनख। तन सोमादीनां देवनास्वं 
सिद्धं । पयाचान्तरणोह्दा च नदूवनात्व, मिन्द्रादीनां- 
स्सयंमाणमद्वमेधावनुष्ठानं च नासङ्तामिन्द्रादिषदर- 
रेवेदवररूपदेवतोदुश्न तैरपि हविस्त्यागोपपत्तेः | 

इदं च यागाचुष्ठानन्तत्वज्ञानात्पृवेमेव तदुत्तरमपि- 
वा लोक्रानु्रहायेति वोध्यम् । अतएव इन्द्रः महसा 
श्वा गोच्राभिद्जवाहुरित्याद्यधंदादप्रदाताकेयद्- 
स्वभतृमाच्रेण त्॒तिरयासां यतः स्मृतति शषः छन्दागपरिशिद्े काती- 
यश्राद्ध मठः ्रद्धविरषे अष्याक्ति चारयति शुद्रति। 

नन्वेतावतापि न धरमविश्चेषज्ञानमत आदहोदेदयतानचे ति । खेन म- 
न्त्रस्तुत्यतवं । जीवानिसासायेदवगति । मत्तान्तरानरासायाह् तदेचति 
तादृश्चचेतस्यमेवेत्यर्थः चिद्रूपः तेनेत्यस्य श्रिषु अन्वयः । रमे 
खोमो स्वाहेत्यादौ । तन्न तृतीये उपपकत्तिमाहे न्द्धादीति । रूपेति तक्चेत- 
ल्यरूपलयथः । ते; इन्द्रि भिः। तेषामेवाहेदचेति । तजर स्मर्थमाणमित्य- 
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हवे भाजनेरव्रयतसिषलदातृत्वानां न वाधः । ह्ला 
प दृवतात्वे पयाोयन्तरयोगापत्तिः । अध्ये छुचये 

इत्यादौ पौनरुक्तयापात्तिञख । शुडरान्द्स्य देवतात्वे बौ- 
द्रस्य क्ारोरस्य वा संनि्धेरभावादावादनमन्चाणां 

् तिः । गङ्गारालग्रामादौ नित्य- 
संनिधानादावाहनमन्त्ा न पठनीया इत्यादेस्तत्षाठं 
विनाप्यर्टटसिडिरित्यन्न तत्पय च कल्प्यं स्थात् । 
ति्रगधिकरणेन देवताः कमस्वाधिक्रियन्ते इन्द्रादेह- 
विस्त्यागोद्डवस्यन्द्रान्तरादेरमावात्स्वात्मन संकरूप्य- 
मानद्रन्थस्थ स्वत्वत्यागासम्मवन कमांनिष्पत्तेरित्य- 
केन न देवतान्तराभावादिति सत्रेण चाव्द्ातिरि- 

्तदेवताया जमिनिनाऽप्वङ्गीकाराच्च। 

नच देवताया अपि यागाङ्गत्वमाग्रेय इत्था दितड्धि- 

तादिनिर्बोध्यते । अनुष्टयसुपकारकं यङ्ग मवति नच 
देवला यागमध्ये स्वरूपेणाचुछातुं शाक्या नापि ऋत्वि 
जानिव तासासुपकारकत्वमिति वाच्यम् । तद्धाचक्- 
क्ाब्दोच्चारणस्यैवानुष्टेयत्वात् । वाचक शञाव्दद्वारेच- 
तासरासुषकारकत्वात् । काव्द्ापरस्थितत्वाद्रन्या- 

द्रिव। 

थः । संकोचे मानाभावाद्ाह तदुत्तरामित्ि तदा फराभावादाह खो. 
केति । तस्य तत्वे फखांतरमादहातप्चेति । तस्य तत्वादेव चेत्यथः 1 

परमतं खंडयति श्द्धा्त्यादि । पत्तिः तस्याप्यापत्तिः श्ुद्धेनि फेव- 

खारष्ठार्थत्वकस्पनाप्तिरिव्यथैः अता न पोनस््त्यं । 
द्वितीयपक्षे दाषांतरमाह नियगिति सक्चम्यतस्याग्र अन्वयः । अ- 

त्र पञ्चे शंकते नचेति अननिग्रसंग तश्रेवाह शब्दश्चोपेति । अग्न्या 
दिश्ब्दशयुक्तयागेनेनेषठं भाघयेदित्यव विधिवाक्याथं इति भावः । अ- 

१९.९१ 
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तदुक्तं रा रस्वामिनभिः हाव्द् चव रचिषा सस्व 

ध्यते त्सम्बन्धादर्थो दवता रिष्यताीति आवाह 
नमन्त्रेख्यानेकयामेषु संनिधानमयं यागोमदथहति तद्र 
हिविरष एषद्तिन क्ालादिभङ्ः नाप्यनकषु कस्षनि- 
धानाजुपपत्तिः । योगिचद्श्रूतानां तदर्यत्वेनच्छया 
भूतान्यधिष्ठाय अनेकैः सक््मतरेः शारीरेस्तत्न संनि- 
धान्न वाधक्राभावाचवान्तधोनशक्तियोगाच्च परेरद- 

कनम् । इंददरस्यैव देवतात्वे तु नानुषप्त्तिलेक्ोऽपिं । 
किच्च दवैनारदादीनां संवादः पुराणपु श्रयते स 

शिग्रहवत्व एवो पपद्यते । एवच तनवो पचचंहणेनाथवा- 
दानां वाक्याथवोघदिषोभूतविग्रहऽपि स्तुलाविव 
तात्पय तच्र स्तुत्तां खुख्षन्ता्प्ये विग्रह् तु तदुपाभे- 
तया । एवश्च ध्यानविघया देवतासायुञ्यसालोक्या- 
दिफलनिर्देश्ा अप्युपपन्नाः ! 

अतएव सन्खुच्र भाष्ये सवस्य पदार्थस्य चतनाव- 
बव पश्च परसक्तदोषानुद्धरति वेत्यादिना । श्ारेनि तस्याः स्वरप- 
त्वाहेषत्तारुवरूपस्य भहत्वात् । हतिरुभयनत्न तस्ये तुन्वसुचक शइत्याह् 
नापीति । उभयचहेत्वतरमाह योजिवदिनि। तत्त् देवता । तच्च तत्रती. 
तिपारः । तत्रेति पाठो नेत्यथैः नन्वेवं दृश्ोनापत्तिरतञादहांतरिति च. 
स्त्वं योभिवदेचति भावः) 

पवज्ञेमिनिमतमुपपाद्य पक्रांतसिद्धात एच युक्तो राघवदनुप 
परस्यमावाश्वेव्यहह्वरेति पाव । पं सिद्धांतिति तत्र विग्रहव- 
त्वमभ्याह कचति अथवादानां सहस्राक्षो गोत्रभिदित्यरादिप्रागुकानां 
तत्र तयोमध्ये। एवंच चिग्महचत्वे च। अत पव अ्थवादस्पष्टा्साध- 
कत्वादेव । सन्घुत्रे धातोः कमण इत्यञ्च ¦ पवंचाथवाद्ानां स्वायं पि 
प्रामाण्यमस्त्येक् । पतेनेद्ादिश्लब्देभ्यः पथमोपस्थितत्वाच्छष्व् एव 
ते, श्यपास्तं । तथ ततेन्द्रदेव्रह्मविद्याधिकारश्रवणाञ्च । 



तद्धिषशत्तिनिरूपण १५९२२ 

त्वं (श्णोत ग्रावाणः इत्यथवादबलेनोक्तम् । इंदवरोऽपि 
यत्या श्चुतिखन्धवलानुमानन शआ्त्यलुग्राहकेण अन्त- 
४७५ 

याम्ितिया जगत्कारणया च (सिद्ध इति वेदान्तेषु 
सिद्धं चेलनस्येक्यमेव खाघवात् । भेदप्रतीति 
1धिकाट्यापें तच्चैष सपम् | 
चरक पत्तञ्जिरप्याह । 

देही स्वगतो यात्मा विसुत्वमतदवास्य धस्मा- 
नन्वाद्वरसक्व पएव न मानमिति कथं तस्य तत्वमत आहेद्वरोश्पी- 

ति । नच क्षित्यादि सकन्तुंक कायस्वादित्यमुमानादद्धवन्ती सकन्तुक- 
त्वाुमितिखाधवतकपनीनं करचँकत्वं विषयथीकसेतीत्यन्मानास्सिद्धिः 
गोपुरप्राक्रारतराकादियुक्तनगरादिषु क्रमसंभूनासवेन्ञासवशक्तिक- 
बहुकतुकत्वेन निशितेषु लाघवावतारासेभवेऽपि क्षित्यादिषु तद्व. 
तार बाधकाभावादिति बाच्यम् । खाघवतकण स्वानुग्राह्यप्रमणे षि- 
षथगोरवापाद्नस्यात्यनमनौचित्यात् । एककतूकत्वाहे अनेककतूंक- 
त्वाभावसमानाधिकरणं सकतृकत्वं । नहि एवभूतं लाघवं प्रमाणात 
आक कापि खप्रतिपन्नमस्ति तस्मादुक्ताचुमानेन सकन्तृकत्वसिद्धौ 
कन्तोपकोऽनेको वति खंशयो लछाघवतकेण एकन्वकोरू युत्करत्वं खं. 
पादयते प्रासादादिरणातब्त्तामनकत्वकोटि सवथा न निवतेयत्ति सा- 
च श्रुत्या निवत्येत इति श्रुतिरेव कैत्लाधिका अनुमान तु श्रुतितो 
त्न्धवलं श्ुतेरेवायुघ्राहकमित्यन्यत् । साऽय वर्नाखिहन्यायः। 

किचानेनानुमानेन न ्ि्ादौ कतुंसामान्यनिश्चयोऽपि वृणादष्व 
छतत्वव्यवहासेपोद्धलिताप्रयोजकत्वश्यंक्रया व्यास्िक्नोथिस्यात् किच 
क्ित्या् का्यत्वहतारसिद्धिः यदि श्चुत्यादितस्तचस्सिद्धिस्तदहिं ह 
इवरोपि तयेव ष्यतु किमनुमानन । नचसोप्यनुमानात्छिद्ध स्तत्सा- 
धकहेतोरप्ययुमारनातसाच्सिद्धावनवस्थापत्तः साचयवद्रवन्यत्वेन का- 
यैत्वानुमाने प्रकृतो व्यभिचारः । किचेदमञुमानं हिरण्यगभसिभ्याऽ 
यथासिद्धमितति दिक् । 

तदेतद् भिप्रेत्याह श्चुव्येत्याद् मानेनचेोतिपाठः । तश्रैव वेदातिष्वेव 
स्पफएीरुतंचेतद्गुरुचरणेव्याससू्रन्त्तो तद्धक्ष्यतात्थन्यत्र दिस्तर इति 
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नी 

देदनिवेरत्तककमणोऽनुपातः मन्वन्धो यस्य ताद् 
चोन मनस्नान्नः करणेन यित्यसम्बद्धं चेतनं सर्मणो- 
निगनमपि पएकूयानौ स्थिनं विद्यान् । तदन्तः करणक्र- 
मारन्धे देहे एव तदन्तः करणधर्मान् गृह्णाति नान्पान्तः 
करणधमान् नान्यदेह् इत्य तद्याख्यातारः । यो निरई- 
हः । एवं चानेक किमव आत्मान इति परास्तम्! कव. 
'्वनेनात्मन एकत्वस्य निलयानुवद्धमित्याद्नि ओपा- 
धिकमदस्य च स्पषमेवाभिधानात्। 
परमाथ सारेऽपि पतकञ्जलिराह- 

यद्रादेनकर एको विभाति सलिलाशयेषु सर्वेषु, 
तद्वत्सकूखा पाधिष्ववस्थिता नात्ति परमात्मा ॥ 

इति । गीत्तायामरि- 
सवभूतेषु येनैकं भावमन्ययमीश्ते 
अविभक्त विभक्तेषु तजन्ञानं विद्धि सात्विकम् | 
एथत्क्ेन तु यज्ज्ञानं नाना भावान् पृथग्विघान् 
वेत्ति सर्चषु भूतेषु तञ्ज्ञानं विद्धि राजसम् ¦ 
यत्त कर^सखरवद्कास्मन् काये सक्तमरैतुकम् 

पकयानास्थतत्वमाह तदत 1 परमतं खंडयति पचति । अस्यार्थं 
माहिकेति ततर त्रयाणां मध्ये आद्यन । अस्य विज्ञोषण माह सकेत्यादि- 
तदिति वियत् क्ञानमितीत्यथः । तदेधा.ऽह ज्ञानेनेति शेषमादान्वयो- 
प्रस्थिताष्वत्यस्याधा दृहास्वति । नानेति पृथक्पद मित्याह भादानित्थादि 



विभक्त्नव्याच्रत्तं येन ज्ञाननेश्नते तजज्ञानं स 
भिलय्थकेन चतन क्यसुक्तं । यादिति दत्तीया्ं | येन ज्ञाने 
पुथत्केन भेदेन स््थिनेषु देषु मावान् चतनान् नाना 
भिन्नाच पृथग्विचात् परस्परविलक्षणान् वेत्ति तद्राजस- 
भिलयथक्रन दितीयेनापि तदेव ददीक्रतम्। अन्यना पि ब- 
पु भूनकार्यैषु सत्सु एकस्मिन् तत्कायं दृदेऽन्तः करणे 
वा प्रतिमादौ वा करत्लबत्सक्तम् पारेप्रणवत् स्थितं ष- 
तावानेवात्मस्वरो वा नातः परं किचिदस्तीत्याकारंदेः 
तुष्टी नमतकत्छभ्ूनाथविषयकमट्पं नित्यस्वाद्यय्रहात् एवं 
ज्ञानं ताभसभित्यथकेन तदेव टटीकतम् । एवन्तन्त.- 
त्प्रतिपादकक्ाखाणां पुराणानां च तत्वं दारितमित्य- 
न्यच्न विस्तरः। 

एवं तदस्यां प्रहरणमिति कीडायां णः सोऽस्य. 

निवासः सास्मिन्पोगमा सत्येवं जातीयकेषु सास्य 
देषतेत्युदाहरणे इव वोधनिणंयो बोध्यः | 

तेन प्रोक्तम् । नन्वत्र किं पोक्तत्वम् । नचाध्याप- 
न पकाङितत्वम् । सखुक्ामणाध्यापिते काठकेसौशर्म- 

णसित्यप्रयोगात् । नच क्रुतत्वम् । करुते अ्रन्थे इत्येच 

9 

ध 

शोषमाह बहुष्विति । तत् भूतं वस्तुतोऽतत्वादतिः। तस्याष्य्थमाहता- 
घानिति अग्रे मतुचित्याहात्तत्वेति। पवं ्ञानत्रेविभ्यवत् । तत्व तद्भेदेन 
त्रेविध्यं इदं खयं न व्यासरसूजादौ स्पष्ट मुक्तशुरचरणेस्तदाहान्यत्रेति । 

प्रवं प्रागुकतप्रकारेणेव प्रहरणेक्रीदवक्री डामाननं वेति तेघुनष्वरपि त 
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सिद्धेः! यद्यप्यर्थो नित्यो यात्वमौ वर्णाचुपरवीं साऽनि. 
त्या तद्धेदाचेतद्धवति काठकं कालापकरमिति माष्यातु 
परयेपूच्चार यितृषुरवा मावादानुपूवीविनाकेन पुरोत्प- 
दय कटषयः संस्कारातदाया ददाथ स्ब्यत्कवा शान्ट्रचम् 

विदधति आचुपूर्वीमदादेव छथा मदेऽपि केयुचित्कार- 
कादिरषचर्ारस्ततश्च कठाद्यो वदानुप्रन्याः कत्तारः 

सार्यति कैयरोक्तख करतत्वाक्षनेः। अऽ इमख 
रः तत्नैव मुख्यतया सववद्तात्पय।त् । बेदेख सवैरह- 
मेव वेयः इनि गीतोक्ते;ः । सास्यदेषतेति सुच्ाक्तम- 
न्त्र वशा दिभ्यश्च) 

घन्तु ज्योत्तिष्टोमादिरूपोऽथः सभमाननाधरूपत्वा- 
जित्य आसुपूरवीं तु भिन्नरूपत्वाद्निस्येत्यथ इति। 
तन्न | करते येन्धे इत्येव सिद्धे तेन पोक्तमिति व्यथैमि 
ति शाङ्गायां ननुच नित्यानि छन्दासि तन तर्ष 
छरूतत्वाभावान्तनासिद्िरित्येकदेष्िनाक्े यद्यप्यर्थो 
नित्य इत्याद्युक्तम् । अथस्याक्रतस्वेऽपि वणौनुपूर्पीः 
कुतत्वात्तेनेव सिदडमिति तदाशयः । त्वद्रीत्या ञ्या- 
खाने तु तादश नित्यत्वेऽपि कृतत्वाबाघात्तदुट्धेवो चि- 
कल एवै स्थात् । अनित्यानि छन्दासीत्येव च वदत् । 
था खतति तत्रैवाह साम्येति दांडव्यादादिति भावः। ननु चदसं करै 
शस्मरणेनमित्यत्वात्कथं रुतत्वंभ्रत आह यद्यपीस्यादि श्चतेसित्यन्तेय 
कैयरमाह प्रलयेष्विति कतरः प्रवक्तारश्च नतु केवर प्रवक्तारः । भ. 
न्थाथेस्यानित्यत्वादाहार्थोऽबेत्ति उचभाष्ये इत्यर्थः| हेतौ हेतमाह 
वेदश्पति मच्ति शन्द्रमिज्रमित्यादिमश्चवणीदिभ्यः सास्य देवतेति घ्. 
चपू्ते्याख्यानाचसरोक्तेभ्य इत्यथैः । 

प्रा्ं माप्यभ्याख्यानं दूषयति यर्विति उभयतुल्यत्वादित्यथः। 
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या त्वस्तौ वणोनुपूर्बीत्यनेन स्बवोष्याथोनुपूत्यी अपि 
सग्रहः | आनित्यत्वव्याप्यभेदेन तद् द्रदथति तद्धदा- 
चेतीखवरेतुन किञ्चिन्निरूपितो मदः स्वरूपत्वात्त- 
स्येति चत् । 

न । माधुरेण परकादितायां तदक्रतायां व्रत्तौ माधुरं 
त्यस्य सिद्धयथेमस्यावङयकत्वात् । पोक्तशाब्देन स्वङ्- 
त परङ्तं वा यत्प्रथमप्रकारितं तदुच्यते । नच सुश्- 
माद्यस्तथा प्रकाक्चका इत्यदोषः। 

तच्च कादयः संस्कारातिक्ययद्देदायं तद्ोधक- 
वैदिकशाब्दानविद्धमेव स्मरन्त्यतशछान्दसशाब्दावि- 
च्छेदः । आनुपूच्य॑दया एवान्यत्वं । यद्यपीदानीमानुपूर्वी- 
उथत्या सनाप्यट छह {निस्तथा पि तत्तवोभादाल्म्यात्त- 
त्क्रलानुपूर्दषव्यत्यया नादृष्टहानिकरः । भाष्ये वणानु 
पूर्वीत्य् वणंकराब्देन पदसुच्यते आनुपूर्वीमात्रमेदो- 
कत्था पदानि तान्येवेतिष्चिम् । तथाचस्श्रतिः। 

प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिरन्या विधीयते | इति ) 
स्वयंभूरेष जग वाम्वेदो गीतस्त्वया पुरा | 

अर्यकये ऽप्याह भिन्नेति कृते इत्ति यत इत्यादिः तादश्ेति ज्योतिष्टो 
माचर्थस्य समाननाम रूपत्वान्नित्यत्वेऽपीत्यथः । तदिति यास्वसावि- 

त्यादीत्व्थैः । तुव्ययुक्तया आह यात्वसाविति अपौनरूक्यमाह निस्य. 

त्वे ति । तदिति अनित्यत्वमित्यथः। 
नन्वेतावता प्रकाशितत्वं भोक्तमित्यतिप्रसंगापत्तिरत आह भो- 

क्तेति । नच नहि । इते इति घज तु यत्तन छृतं नचतथा प्रकार्रित 

तदथं मथवाररुचं काभ्यमिति तत्र स्मतृणां मध्ये तत् कटादि नतु 
वर्णायुपूर्वीत्यनेन पदान!मप्यनित्यत्वरुमात्कथं त्तद विच्छेदोऽतञाह 

भाष्ये इति इतास्यतर्ग्युत्पत्योति भावः । अत्रोभयज देतयोगे षष्ठी 
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किवाद्या कऋविपयन्ताः स्मत्तारोऽस्य न कारका। इति । 
युगान्तेऽन्तर्डितान्वेदान्सेतिहासान्महषेयः । 
खेषभिरे तपसा पूवमनुज्ञाताः स्वथंसुवा।इतिच।॥ 
तचाच्या स्रतिरालुप्ूबींत्नदादहुपपन्ना। अन्त्ये चा्थ॑- 

नित्यत्वाहुपपन्ने | तथा व्यासस्छतो- 
सष््यादो ब्रह्मणो वेदा सुग्वभ्यश्च तिनिगनाः। 

तज्रेव च खयं यान्ति प्रलये ससुप्रस्थित । इति । 
विष्णुपुराणऽपि । 

द्वापरे दापरे विष्णुव्योसरूपी महासने । 
वेदमेकं स बहुधा कुर्ते जगतो हितः ॥ 
वीयं तेजा बलं चाल्पं मनुष्याणामनवेक्ष्य वै । 
हिताय स्वेभ्रूतानां वदनेदान्कराति सः | दवापरे 

इत्यस्य दापरेदत्ते तत्सन्ध्यंज्ेष्वित्पर्थः | 
(परे तु परा वत्ते मनोः स्वापसुवेऽन्तरे | 
ह्या मनुख्ुकाचेदं वेदान् व्यस्य प्रजापते ॥ 

इति वायूक्तः। 
आयो बवेद्तुष्पाद्ः शतसादसखसंमित हति । 
चतराच्दोऽन्रानन्तवाची अनन्ता वै वेदा इातिश्रु- 

तेः । चतुष्पादः ऋग्यजुः सामाथवबेदरूपः तदादे वेद् 
परस्पर छदाभेति तदारयः। 

्टाति शाखाः प्रसंख्याता: जाखामेदास्तैरच । 
कनर्ेव राखानां मेदहेतुस्तथोद्रलः ॥ 
इति च तच्नोक्तम् । ्रतएव देवीपुराण स्वयं भूरेष 

भगवान् इत्यादिकखुत्का । 
मार्वात उक्तमेव विशदयति वार्यद्नति क इतिपारः । अविराधा- 
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कथं देवी बेदमाता एतत्कौतूहलं भन 
इनि भलुपश्ने 
इच्छाज्ञानाक्थादाक्तिर्दकवीरूपा प्रकीसिता। 
मातृकातु क्रियाशक्तिः क्रिया सा तमरूपिणी ॥ 
संप्रभृताटवगोस्तु स्वरवणोवेभदतः। 
क्रिधारूपा भवेद्क्पी वेदमाता ततोऽजवत् ॥ 

इलि ब्रह्मण उत्तरेण वणानां जन्यत्वे दन्तदारा 
वेदस्य जन्यत्वं च स्पष्टमेवोक्तम् । अतएवोक्रारप्रम- 
वा वेदा इत्यपि तच्नोक्तं, तद प्योकारस्य सवेवणंसम्- 
त्वादुपपन्नम् । 

ठध्व॑मूलमधः चाखमर्वत्थं प्राह्ुरञ्ययम् । 
छन्दांसि यस्य पणानि 
इातिगीतावाक्याद्पि छन्दखाभनित्यत्व स्पष्ट स- 

सारबृश्चाकयवत्वेन तेषां वणनात । इदवरप्रतिपाद्कः 
पुराणानान्तु बेदतत एव ज्ञात्वा बुद्धिपूवं रचनमिति- 
विरोषः | (लस्नात्तपस्नपानाचत्वारा बद् अजायन्त 

त्यादौ जनेः प्रादु जावबमाच्मर्थो नत्वभरूतप्राडुमावः । 
योवै ब्रह्माणं विदधातिपूवंयो वैवेदां प्रहि 

याह ापर शति घने मासे भस्याथमाह तदिति तश्च तदामेदाभावा- 
दाह तदिति उक्तचतुष्टयरूपमित्यथः । तत्र विष्णुपुराणे अतपच मा- 
चुपूर्वीमिदादे वमग्रेऽपि उ्तामित्यतरान्वयः । दिक प्रागुक्तं मातृका उदि 
का क्रिये त्यस्यात इत्यादिः । तच द्वीपुराणे । 

सस्यापपत्तिमाह दपीप्ति) सखारतते तदूपच्रक्षेत्यथः तेषं च 

न्दसां । नन्वेव पुसाणादितुस्यतापत्तिवदेऽतत आ्हेदवरोत । नच तस्मा- 

दिनि श्रुत्या वेदस्य जन्मप्रतिपादनादथस्यापि कथं नित्यत्वमत भह 
(क्र ५ क 

तस्मादिति आदिना छदि जलज्ञिरतस्मादिस्याहि । प्रहिणोति ददा. 

१९२ 



हति श्चनेः। प्रदानं च तद्थनुसन्धानानुकरूलक्ञ- 
क्तिदानमेषाच बाध्यम् | 
अतएव सर्वेषान्तु खनामानि कमाणि च पृथक् पथक् 
चेदशान्देभ्य एवादौ प्रथक् संख्या निमम॥ 

हाति वेदेभ्य एव सवज्ञानपूर्धिका खषिरक्ता सज्ग- 
च्छते । कठा दीनां पुनरुत्पत्तिरापि लन्नामक्त्वमाश्चेण | 

क्रल्प कल्प विनश्यन्ति तक्नाभानो मकवान्ति चख 
इति दे वीधुराणात् । अतएव ठउयासादीनान्तचद् धि. 

कारान्न सुक्िश्रवणन न विराधः) 
अन्य तुपदानांञ्योतिष्टोमाद्ययस्य च नित्यत्वं स- 

मलया प्रदाह नित्यत्वेन । तथाच व्याससून्च (समाननाम. 
रूपत्वाचावृत्तावप्य विरोध" इति । आधत्त आमुष्या; 
पुनस्सप्रत्ताचपि वेदस्य नित्यत्वनाविरोधः सभाननाम- 

रूपत्वात् । नान्नं पदानां खूपाणाम्धानां च समान- 
त्वादिति | एवंच नामरूपप्रवाहानुच्छद् एव नित्यरव- 

मित्तितद्धावः। बदाऽपि माधापारेणामविलेष एवत्याहः 
इ्न्वरानामतत्वेऽपि तन्निामतदहिरण्थगभवदेषास्य 

स्वयभरूत्व बाध्यम् । एवच चक्तृपुरुषक्लङ्करङ्खाराहि- 

ति। इदमपि न पाठनरूपमित्याह परदानं चेति । अतपवादौ ब्रह्मणो षे. 
ददानादृव । एवं राति कछाविषु न यनतषाम्रपि नित्यत्वार्पा्तारित्याह 
कठेति । मात्रपदेन तत्स्वरूपव्य वच्छेदः। अत पव नामोत्प्ताकपि स्वङ- 
पस्यानुत्पतेरेव माप्य आयजुपु्वीमात्रमेदोत्तया पदान्य्थाश्च तपवेति 
ध्वाननं । तच्रामयोस्तुख्यत्वं नतु भाशुक्तभिन्नमिति लदर्थश्रहणःऽपि 
धाध्ामाव इत्याशयेनाहान्यन्विति ॥ खधितुल्यतामाद वेद्ऽपीति ॥ 

नन्वव कथं तस्य स्वयभूरित्ि चथेषण देदोपुराणे पूमुकतमत- 
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त्येन वेदः पमाणमेव । किंच तदुक्तस्य धर्माधमफरस्य 
तत्फललतारतस्पस्य च लोके प्रत्यक्षतः कस्थचित्सुखित्वं 
कस्यचिद् दुःखित्वं कस्य चिष्टोक पालत्वं कस्थाचित्स्वङक- 
रपारुकत्वमिलयेवं ख्पणानुभ्ुयमानतया प्रामाण्ये सिद्ध 
मायु दाद्यश्े चानुमवेन भामाण्ये सिद्धे इतरप सेऽपि 
प्राभारयमेव सिध्यति । तस्य किचिञ्ज्ञपुरुषाज्ञेयत्वाच 
न पौर्बेत्वम् । थोगिसामथ्येमपीन्द्रियविषयेष्देवा- 
तिचायजनकं न धघमांघमोदिप्रत्यक्चजनकं किंत्वतीतध- 
मीधमेजनक क्रिया विषयमेव तेषां प्रलयक्तन्तच् तच्च स्म. 
षते । किंच निईरटसवज्ञेदवरदवासपररवासरूपत्वान्न- 
तवा पामाण्यश्ङ्ा । अ्षौसषेयत्वं त्विदं मया कत्तेव्य- 
मित्ति बुद्धिषुवेकं यतेनाकरणात । एतावतेवाकत्तंकत्व- 
ठयवहारः । वेदजनकत्व वदेव च जगल्ननकत्वमीदवर- 
स्येति बोध्यम् । 

शाक्याद्यागमास्तु मैवं तेषां बुदिपूषै मोहना 
स्वेन करतत्वस्मरणात् । तदुक्त खतसंहितायाम् 

श्चुतिः सनातनी साध्वी सवमानात्तमोत्तमा । 

आहेशवरेति । उसंहर ति प्वचेति । तद्वदस्य त्रैव चेयथः । एवेनाघ्रा- 

माण्यञ्यवच्छेदः। अन्यथाप्याह किचति। तत् वेदः पामवि तदित्यादिः 
तस्य वेदस्य । नन्वेवं कथमपोरषेयच्चमत आह श्चित् । नन्वेवमपि 
यो गिश्षेषत्वेन तत्वापत्तिरेवात आह् योगीति । किचेतिपाटः किम्विति 
पाटे यत श्व्यथेः 1 अन्यथा तत्प्रामाह क्िचेलि। तच्च वेदे नन्वेवं पौड- 
पेयत्वापत्तिरेवात आहापोरूषयत्वमि ति। हारःसोपि । इमां युक्तिमन्यतरा- 
तिद्विशति वेदेति । पवंच त॒जरा्फखमित्यादिश्का न युक्तेति भावः । 

अतिप्रसङ्गस्तु नेत्याह शक्येति । अन्रसवैन्न समत्तिमादतदुक्त मि- 
ॐ € 

ति अद्धेतस्पेनैमस्य। ततः आस्मनः तस्या आवदयकतामाहा्नीद्वियेहि 
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प्राह वादेतनेमेस्यं निर्विकारत्वभात्मनः॥ 
ततः सर्गादि चाप्याह चेतनाचेतनस्य च| 
अलीन्द्रियाथविन्ञान भानंनः शरनिरेव हि। 
श्चुतिः सनातनी क मोरमित्यत्ता न संकाय 
ककरण परणीतेति प्रवद्न्त्यपरे जनाः ॥ 
यदा साऽनादिभतैव तदा भानमतीव सा। 
स्वत्य परतां दौषों नासि यस्माद् देजर्षभाः। 
आस्तचद्यबहारस्थ लोप एव प्रसञ्यते ॥ 
परतन न दोषोऽस्ति परस्याभावतो द्विजाः 
स्वतादुष्टोऽपि छब्दस्तु सानमच्राक्सङ्सात् ॥ 
इति वात्ता तुं वात्तव सुनीन्द्राः सुक्ष्मद्शेनाः 
स्वतां दुष्टः कथं मानं मवत्वन्यस्य सङ्कमात् 1 

न्यथागेन यां सावो यस्य प्राज्ञाः प्रसिध्यति 
स तस्य चान्त एव स्यान्न स्वभावः कथंचन ॥ 
जपाङुखुमलौहिस्यं विभाति स्फटिके भरशाम् । 
तथापि चत्र लोरित्यं नान्तमेव न वास्तवम् ॥ 
अन्यच्रान्यस्य धमस्तु प्रतीतो चिश्चमो णतः । 
आसरपिक्षतया ब्द; प्रमाणं न स सर्वथा॥ 

नः कमास्तिकानां । तस्यानित्यत्व पक्षमाह श्ुत्तरिति। जन्यत्वपश्नमाह 
शराकरणात तत्राद्ये आह् यद्ति।! चा न=युक्रम परतश्य तत्र स्वतादा 

ˆ जाभक्रम्राहास्तिसात स्वतो ङ्ाषा इत्यस्याचुष्ग 

परमत सडयाते स्त इत्यादि अपिरेवार्थं अत्र बोधविषयवासैव 
नत्वथसंमवः तदेवाह स्वत हान भावः| यमेपराज्ञा इति संबोधनं । 
पव प्रागपि। घ्रांतः अमविषयपव । तदेव व्ाष्याह जपेति उप्रसष्टरति 
अल्यश्रति यत इत्यादिविभ्रमः सवथाभ्रमष्ययः मातेति अत हस्यारि 
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अनाप्रयोगाच्छब्दस्य पामाण्यं सुनिपुङ्वाः। 
तिरोभूतं स्वतःसिडं स्वनाश्षायेव केवलम् ॥ 
यदा सा शांकरणाक्ता तदापि अ्चतिरास्तिकाः। 
प्रमाण सुनरामासतम एव महेर्वरः ॥ 
सूवदोषविदहीनस्य भहाकारूणिकस्य च । 
सवन्ञस्य च हुडस्य कथं दोषः प्रकल्पते ॥ 
खवदाषविरिष्टस्य निधणस्य दुरात्मनः 
अल्पनज्ञस्य च जीवस्य दष्टो नास्ति हि खत्तमाः ॥ 
अतः पचद्धयेनःपि केदो भानं न सक्ायः। 
वेदोऽनादिः दि चस्तसय ठयज्ञकः परमार्थतः ॥ 
अआभिव्यर्िमपेक्ष्येव प्रणेतेत्युच्यते शिवः! 
इेटवरस्थ खरूपे च जगत्सर्गादिषु द्विजाः ॥' 
अतीन्द्रिया्थेह्वन्येष्ठ मानं तु श्रुतिरेव हि । 
श्नुतिसाहाय्यरादतमचुमान न कुश्रचित् ॥ 
निखयात्साघयेद्यं प्रमाणान्तरमव वा| 
खने वेदो महेखेडः प्रमाणं सवेवस्तुनि ॥ 

न्यथा न जडःकब्दोऽतीन्दिया्थ॑स्य साधकः | 
अत्यन्तमछिनानान्तु प्राणिनां वेदमार्गनः ॥ 
पञ्चराच्रादयो मागो; कालेनेवोपकारकाः । हति । 
तच्र वेदप्रामारय साधयितु दागदमाच्स्य प्रामाण्यं 

(५ 

स स्वतोदु्टः तर्हिंकिमतहानापेति हे मुनिधेष्ठा शब्दस्य स्वत 
सिद्ध पामाण्यं तत्संघंधात् स्वनाशशायेव तद्वाकयनाह्ायैव केवलं 
तिरोभरूवमित्यथेः । द्वितीये आह यदेनि । भप्निरत्तता। उपसंहरति त- 
त्राद्े आह वेद शति । द्वितीयस्यापि ताप्तय॑माहा भीति पचञ्यव- 
छिश्नोत्पत्ति खण्डयति इदवरेति अस्योभयन्रान्वयः चो च्युक्रमे परत्य- 
क्लादि प्रमाणान्तरं अन्यथा महेशेद्धत्वाभवि तत्न तयोमेष्ये मात्रं का- 
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म त् छब्दस्य स्वतो दाषो नस्तीत्याहास्तिचे 
वतो दुष्टसयेवाप्रसम्बन्धात्तद्धत प्रामाण्येन परभा 

सङ्गतमिन्याह स्वलो दुष्टोऽपीत्यादि । तट्रन- 
प्रामाण्यस्य अमावेषयत्वेन वस्तुसिध्यनिषामक्रताप- 
्तिरिति भावः । किञ्च सापेन्ञे छन्दस्य पमाणत्परे नदा- 
सत्वं कनचिङ् मानेन ज्ञातव्यं तत्पामारुपमपि मा 
नान्तरेणेत्यनवस्था, तस्मात् स्वतः सिद्धमेव चाब्दस्य 
प्रामाण्यमनसवुदिप्रमवत्वरूपकारणदोषेण तिरोभू 
तै क्रियते इति न चखकादेवाक्यस्य प्रामाण्यमिति 
भावः । हइंदवरो भोक्ता तदूपमेव ईचवरस्थाप्त्वे मा- 
नमाह सवेदोषविदीनस्याति । तत एव सर्बज्ञत्वन्त- 
दधीनत्वे च केनापि तनदोषाद्यसाच्तात्कारात् । । शाकर- 
कृतत्वं खण्डयति । इश्वरस्य स्वरूपे चेलयादि ¦ ईडर- 
सिस्स्वश्ूवस्तलनिर्भनतं जगत्तद्रूपमेव । जगत्तद्धोग्यं त- 
था प्रपचो बाध्य इेदवरज्ञानन्तद्वाधकं परस्परं च वाध्य- 
वाघकभावः। तच विरुडकारित्वस्वभावमायावश्ाद् 
इत्याद्यथपु' श्चुत्तिरेव भानमेव तत्करृतस्वेन धराभाण्य 
सिद्धिस्तस्य परमाणस्वे च तत्करृुतग्वरसिडिरिलयम्योन्या- 
श्रय इत्यथः । अतएव देवीपुराग 

रस्ये । आ रेवाथं इत्यारास्येषेति पत्तरिति पटः । 
सवोयेत्यनेन सूचितं दोर्षाननर माह किञ्चेति । तद्योगेत्यर्थः 1 अ. 

नाप्तयोगादित्यस्यार्थमाह तस्मादिति (स्वनाध्रायाह) न वंचकेति तत 
पव सवे दोष्विहतीतत्वदेव ?। भादिसग्राह्यमादेश्वसे मेक्तेत्यादि। 
आदिनावीद्धिवः अस्य तात्पयै माहं पएवैचेति । तन्न श्चुतेरेव मानल 
चेत्यथैः । अतपदे लस्य तदङतत्वविव खुहितस्तर्पकः । विदिषम्माद 
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सुहितः प्राणिमाचस्य शिवेन वरमात्मना। 
खर्वा जिघांसता वत्स आयुक्द्ः प्रकादितः॥ 
इति शेवस्य तत्प्रकाकाकत्वमवाक्तम् । स्वटूवां 

खट्वासखुरम् | शुडखालुमानात्तास्सद्धिर्नत्याह श्तिक्ला- 
हाय्येति । कुतकशङ्ाकलङ्गासादिति माच: । श्चुति- 
विरुडन्त्वनुमानमनुमानामास एव । यत्पुनरनुभानं 
प्रत्यक्चागमंविर्द्धं न्यायामासः सइति न्पायभाष्यों 
केः । वेदमागेतःसावं विन क्तिकस्तसिःवेदमार्गेगेत्प्धैः 
हौनानानितिशेषः । पाञ्चराच्रादयः इत्यादिना शा 
कथयादयः । तनेतेषां बेदतुल्यता निरस्ता । अत्यन्तम- 
दलिनानामित्यनेनोादिताचुदितदोमभवदधिकारिमेदेन- 
प्राभाण्यठ्ववस्थाक्ता । कश्ाक्याद्यागमानामव्वात्पनज्ञा- 

नोपयोगितयात्यन्तमष्लिनान्प्रति प्रापाण्यमस्स्येत्ति 
विरो त्वनपेक्षं स्या"दित्याधिकरणा मट्पादेरप्युक्तम्। 

फिथ वेदो्ाथे वाघनियानावेन गुरुनरस्वन 
व्वाप्राभाण्यकल्पनापेक्या आामाण्यकस्पनेवाचिता भ्रा- 
भाप्यस्य स्वतोग्राद्यत्वाच। एवं सानमान्रेऽपि। तस्यच 
मायापारणामस्य चेदस्य समायो नगवानीडहवरोऽधि- 
छता तेन चान्तयोमितयः व्यासः स इत्यस्माच्छब्दा- 
देतद्थंचोधो मवत्वितिनाचादत्तिरूप तदिच्छापि त- 
न्तभूनति विवच्चाविवक्षमोनवाहः । सुनेवेदो म- 

श्रुतीति । पुनस्त्वं सर्वथा तेषाप्रप्रामाण्यम् नेरवाहात्यंतेति । 
यन्न भट्सम्मतिमप्याह श्ाक्ष्यायेति । अपिकरेदादि वत्पामाण्ये 

युच्छ्यतर्माह {क्त सत्राय सस्यवद्ह च्शयात | यु च्यतरमाह 

प्रामेति ¦ नचेदे पवत्थमिलयाहवसिति स्वतः भ्रामाण्यमित्यथः। नच 
वे प्वधक्षादि कथमत आह तस्य चति वद्धिन्चेषस्येत्यथेः। समापस्म- 
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क 

रोद्ध इव्यादिस्नसहितोच्छः । 
ग्रहाधिक्रणवान्तिक्रेऽपि। 
चब्दव्रह्मयाल्मनाऽप्यव सववदानुसारेणः॥ 

विचक्ताऽचिवक्चावा वक्तव्या विधिक्ाक्ततः इति 
चञ्दब्रह्मवादाभ्युपगम तु ्ह्यमणोपि सववद्ात्मक 
देदाधिष्टातृत्वादिवक्लाविवक्मे वक्तु राक्ये। ते चवि. 
विश्चाख्ननो ज्ञायेत इत्यथ हति गणकक्रव् । 

परघहकान्तरऽपि | 
कराब्दज्रह्यति यश्चेदं क्रास्त्रं वेद्ास्यसनुच्यते ॥ 
तदप्यधिषिनं सवमकन परमात्मना! 
तेषानन्तगेतच्छानां बाक्याथंप्रतिपा्दने ॥ 
विवक्षा चाविवक्ला चज्ञायते हाच्दच्क्तितः। इति । 
सन्स माष्येऽप्युक्तं सवै चतनावादेति। यादशी 

चानुपरवीं कठादि कूला तज्नातीययेवाध्ययनं धमेहेतु 
अन्यथा चार्डज्ननयाऽनथदेतुः एतद्ाभ्ने भ्रायेगव शति. 
रन्यानचारतस्वरच्णानुषूकवाक्ा इस्याद्युः । 

अथासञ्यत्पयाच्च पुरूषस्यास्वातन्त्यं केद् सर्ब- 
दानुप्रव्यंप्येकेव केनाप्यक्रनैवति नव्यमी्मासकञ- 
डाजाढ्यन्तु लद्थेकस्थ तदीयार्षवचसोऽनुपलम्भान्न- 
हाभाष्यकारादिवचनविरोधास्चानादेयम् 

दवान्नः ! केवलस्यासम्भवात । सुः वदे ! य्रमनमाह मुनेह्तिशद 
मेव तद्धिद्धत्वकपि उक्छामितिजह्योषः। एवमध्रेऽपि। अनत्रवाह प्रधट्टति 
तेषां विधिशाव्दानां याञ्त्तगैता इछास्ताभिः षष्ठी । तस्या नषटत्वादाद् 
तज्ञातोते पएवेनाभप्रायान्तरनिरास्ः । उक्तरीत्या असम्भवात् आ 
हुमौमांखकाः । चस्त्वर्थे । 

परमत दुषयाते सब्रदेति जंमिन्यादेराश्चयस्योक्तत्वादाह नभ्येति 
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वद्त्वन्तु सति सस्मवे शाब्दार्थयोः वथोध्तं स्तो- 
भा क्षरेष्वऽथादकां नात्साति सम्मवे इ युर ह । नित्या 

छन्दां सीति पूवेपक्चे यद्यप्यर्थो नित्य इति महाभाष्यो- 
क्तेः । वेदिकार्थो वैदिकः खाब्द इति व्यवहारस्तु तद्ध 
रकत्वाटाध्यः । तत्र पठत्यारिसमधिव्याद्ारे केदश्ष- 
न्दादुपस्थितयोः शाब्दाथयोभध्ये काब्द्ऽथों विक्ठोषणम् । 
कचिद््थ काञ्दो विशोषणं यथावद व्याचष्ट इत्यादौ 
कचिदु मयं समं यथा वेद् जानाक्तीत्थादो । इदमेवाभि- 
परस्य रखाब्दार्थो कान्यपिति चकाश्ाकारिरुक्तम् । 

अतएव दाञ्दमाञ्चतात्पयके तदनुक्रणे न वेदृत्व- 
मिति मतौच्छ इति चे माष्ये उक्तम् । अर्थमेदाद्- 
न्यत्वनिखय इति च केयटेनोक्तम् । अतपवानुकरणे 
न दुच्याष्दिदेशास्वाध्यायादिकालनियमः, नापि दुद्रा 
णामनुकरणश्रवणे प्रायधित्तम् । बारेः पय्यमाने वेद् 
चाञ्दमान्नततात्पथेकत्वामाचन वेदत्वमस्येव । अतएव 
देाकरालनियसस्त्र शिष्टानाम् । अनुकरणे तु शाब्द्- 
माज्चतात्पयेकत्वेन तद्थेबोघाभावे तात्प्यण च न 
दोषः । अतएव न कस्याप्यनुकरणादथबोधः। सू- 

सखीध्यापक्रवाङारीनां च व्युत्पत्यभावान्ना्थवोधो चै 

देय दया दमच कचित्तयेव पार. । 
विदेषमाह वदत्वं त्विति स्नामाक्षराणिमीत्यादीनि प्रसिद्धानि।न- 

च द्ध शाब्द पयाप्तमेव कुतो नात आह तित्यानीति ।नन्देवं कथं भेदेन 
न्यवहारोऽत आह वेदिक इति तत् शब्दार्थोभयं त्च तथा सति क- 
चिदथमाह ययेति । प्व मग्रपि अत्र परसम्मतिमष्याहेदमिति भागु- 
कसचमत्यथः । अत एव तस्याभयपयाप्तत्वादेव पवमय्र ऽपि मात्रम 
वधारणे। अर्थबोधः नतु कायांथेबोधः । चस्त्वथं ततः बालाद्युच्चारः 

९.३ 
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तावता बः पथ्वमानेधासंविधानं । 
ताऽथबोधात | 

काचित्त अथमदेन खब्दमद्वत वेदमन्त्राणां तवि. 
नियागसेदेनापि नद् एव । तदुक्त 

अन्या सस्कारगायच्री कमण्यन्या प्रयुज्यते | 
न्या जपप्रबन्धेसा सा त्वकव प्रलीयते ॥ 

हात साहर्याद्कत्ववुषद्ारत्यधः। वद् तु सवषा. 

तन्त्रेणोचचारणनित्याहुः । 
वेद्त्वभखण्डोपााधः प्रमाणकाच्दत्वार्थवोधकत्व- 

धटितत्वतु न वेदत्वम् । तच्न प्रमाणक्नान्दत्वमनङ्गी- 
कुवतां बाद्धानां वबदत्वच्यवहारात् स्तोभाक्षरेषु अ- 
भियुक्तानां वदत्वच्यक्डाराच्च । यक्किचिच्छनब्द्ानु 
किद्धनदथस्य योगवकेन ज्ञानान्निबध्यमाना स्द्रतिरि- 
नि भद् इत्यलम् 

तेन दाच्यत्ि सनाते जयति नजिताभित्यनेनाक्षि 
दास्यत्याचकः हइत्याद्ाविकप्रत्ययः। अन्न तद्धितेन 
भासमानमपि देवन न कारकान्वययोग्यक्छियारूर अ- 

णात् प्रबन्धः सातत्यं । इवथमाह साददह्यादिति । नन्वेव कथ स- 
चषा वेदत्वं पाठाभावादत आह् वदेत्विति | सर्वषां मन्रा्णां। 

ननूभयपयाप्त चदत्व क नामात माह बेदत्वमिति । इदं परभ- 
तेन लद्धातें तु जानिरूपभिति बोध्यम् । अत एदान्र न तात्पर्यं कि. 
त सखण्डापाधशेण्डने इत्याह प्रमाणति प्रमाणद्राब्दत्वे सति अथ 

क (नाक) ब्राधकत्व सात उञ्चायमाणत्वामत्यथः | तत्र वेद् दितायविद्रषणा 
ममाहस्ताभाते। इदं नान्येति सूचयितुं स्खृतिटश्चषणमाह् यकि 
चिदिति तदर्थस्य वेदार्थस्य } प्रयोागाभिप्रयिणिङेति । 

७५, कभ अश्चमाष्यस्मतिमप्यादहातप्वेति तस्याक्रियारूपर्कादेवेस्थर्थ; । 
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तटवास्तिको दवदन्ाभिति न । तदुक्त मटै 
यादशी मावनाख्याते घात्वथेखापि यादृशः । 

नासौ तमेव रूपेण कथ्यतऽन्यैः पदेः कचित् । इति । 
अतएव कलकमेणोरिति सुच्र क्रूतीत्यस्थ शास्य 

इति न प्रत्युदाहत नास्य । घातः कनुक्मणा तस्मा 

खच द्ये प्रत्ययास्तिडः कृतश्च, तत्र तिङ्योग नलोके- 
तिनिषधार्क्रद्योगे एव सिद्धेः करदृग्रहणक्यथ्यंच श. 
तिम । जिका खारी द्रोणिनेत्यन्न तु देतो वतीया 
अध्यारूढा खारी द्रोगनेत्यच्रेव क्रियायागामावात्त् 

कतृत्वा मावेऽपि हेतुत्वसत्वात् सुस्थे विग्रहस्थे च 
दीञ्यवीत्यन्न कतेविहष्थको बोध इति बहनी दिषथ- 
करणे निरूपितम् । 

एवन्तद्धीते तद्देत्याद्ाबद्यम् । 

नेन तुल्यं क्रियाचेदतिः । उपमेयस्य क्रियात्वे उ- 

पमानवाचकान्ततीधान्तात्तल्यमित्यथं चतिरित्यथः । 

वदं द्यणवद्घौीत इत्यादो न स्यत् ज्ाद्यणसा- 

रदयस्याध्ययनेऽमावात् इति चन्न | जाह्यणादेल्- 

च्दानान्तत्कतकाध्ययने रक्षणिकत्वात् । सौछठवा- 
दिख साधारणा घमः । नच ब्रह्यणादृपदरद्याध्य- 

यनस्य विमक्त्थथान्बयित्वेन सत्वरूपत्तया न करि 

यत्वमिति वाच्यम् । तुल्यस्य [क्रयात्वे तृतीयासम- 

योदतिरित्थमेन ठृत्तीयासमर्थस्य सामय्योत् करियो- 
अस्थोभयन्रान्वयः । धातोरिति अच्र क्िपरीतमुदेश्यविधेयभावः 
तस्माच्च धातोस्तु द्वितये इति पाड. । वज्र तयोमैध्ये । चो व्युक्रमे श- 
कितं च । नन्वेव कथं द्वोगनन्यज् क्तरि तृतीयात आदहाधिकत्ति अ- 
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पमानत्वयोग्यायकत्वचरुःमऽपि क्रिय्ान्वलामे भान 
भावात् | स्थातत्येन तुल्यं गच्छनीत्यादावपि तनी. 
याथोन्वयेन तस्य सरवरूपतच न सरूपं क्रियात्वं । ति- 

डन्तायेस्य तु नोपमानत्वं नवे तिडन्तेनोपमानमस्ती- 
त्ति सन्सृन्रस्थमाष्यात् पएवंचास्य क्तिधान्वय ण्व मा. 
धुत्वम् । ॥ 

अरयविन्दचत्सुन्दरं सम्वमित्थादा जवनिक्रियाध्या- 
हारः} अरवचिन्दपदेन सखन्दराराकेन्द्मक्नं रुल्यते | 
एवच सन्द्रारविन्दभवनसदरकां खन्द्रसुग्बभवनत्म- 
ति बोधः । अरवचिन्दशु्वयोः सोन्द््यधर्मकसादस्यर तु 
स्यञ्ननया बुध्यते अत्तरखव ब्राह्यणन लुल्यमस्थ रूपामि- 
त्यादौ न वत्तिः ! तत्र तस्येवेति सन्नं द्रन्यशुण।दितु 
ख्थाथमित्यन्यच्र (निरूपितम् ) 

मथुरावत्पटद्लिपुच्र पकारः सशुरायामिवे्यधः। 
भथुरावत्पारष्टपुच्रस्य विस्तारः; मथराया इवत्य्ः। 
किंचे बाथस्योपमानविषणतया तुल्यपदार्थस्य तद्धि- 
काष्यतचा बोघ मदः ! अन्न पाकारयोरूपमानोपमेय- 

भावात् अच्यन्तभरदात् । पुनस्तत्ान्यथा तद्भाषमाह नचेनि ! ननु सला 
श्ाणक सुख्याक्रयासत्यन साफय्यं कथं तच प्रचत्तिरतं आह् स्थात्त 
व्यनात । अन्न मदत साधारणो धमे: । नन्येवमपि लिङत साफस्थ- 
मत आह तिङन्तेत्ति । एकच उक्तद्त्रार्यच्त ! भस्य माद्यवतेः । नन्छवम- 
व्याप्तिरत आदहदारवि न्दत ) नन्देवं तयोः सादद्वध्यारेषया कथमत 
सहार विन्दति ततः पञ्चदित्तिमावः। अतत पव क्रियान्वय पव सा 
शुत्वादेव । नन्वेतनेव सिद्धे उतरसूश्रं व्यर्थमत आह् तत्रेति । अन्यन्न 
उद्योतादो । तस्वेवोदाहरणे आहमथुरावदिति । चो धभ्रयुक्त वेलश्च- 
ण्यादापि सूत्रभेद् इत्याह कि्वेति । 
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वृत्ता मथुराद्षदानान्तदष्धेक्तरणकतत्सब- 
न्धिप्राकाराद्यन्तभावेण बृ्तिरिननि कचित् | 

परतु षष्टयथेसस्षम्यन्तात्षष्ठयन्ताचायं साधुः। अ- 
धिकरणसप्रम्यन्तान्न नायमसामथ्यांद्तपएव तत्र तस्ये- 
व सुच्रस्थतच्र ्रहणस्यचराब्दयोगे बषयर्थं सप्वर्पाज्ञाप 
कताक्ता भाष्ये । देवेष्विव मनुष्येषु नामेत्युदाह्टतं च । 
तच्रेव देवचन्मनुष्यषु नामातत साध उपमानदेवसम्ब- 
न्धिनाभासिन्नं मनुष्यसम्बन्धि नाभमति बोधः म 
धूरावत्पाटलिपुे पाकार इत्यत्नोपमानमथ॒रासम्च- 
र्धिप्राकारामिन्नः पारदिपुञ्चसस्बन्धी प्राकार इत्येवं 
बोधे साधुत्वं अस्माद्व ज्ञापकादवथोमे उपमानवि- 
शषणादुपमयविद्षणाच्च षष्टयर्थे सपमी । 

नचािकरणकारकस्य कच्ादिद्धारेव क्ियान्वय 
इति नासामभ्योभिति वाच्यम् । एवं ह्यस्तीत्यध्यारा- 
राघरयकत्वेन किययोरेव तुर्यत्वन तेन तुट्यामिद्येव- 
सिद्धाचस्य वैयथ्यांपत्तः । अतएव द्रर्ययुणतुल्या्थोऽ 
यमारम्भ इति नाष्य ध्वनितं केथटेन च स्पष्टसु- 
त्त मित्याहुः । 

भथरापारद्िपुच्नरयोः सादृ छयं त्वाथेम् । विधिवच्परू- 
ज्यते इत्यादौ बिधिविषययोगयताक तृहरिकसंकः देषद्- 

_केचिन्मतमाहाच्रेति आदये श्तयः । वृत्तो तद्धिते इदसुपरक्षणं 
मन्त्येपोत्याह । तत्संस्बधिप्राकासदिति पाठः पकार्थामावस्वीकारा- 
दित्यथंः। 

केचिदिति सून्ितारुचि प्रकाशयन् सिद्धां तमाह परोत्ित्यादिना 
अतपव असरामथ्योदेव । प्रकृते आह मथुरेति उपमानमुपमेयम् च 
नामग्राकायदि । भाष्योपरि शकते नचेति कच्चादीति तदृन्वयेस्यर्थः। 
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तकतृकं पूजनाभिति बोधः । विधिद्छब्देन तदुक्त 
रः । बिधिमदहदीति विग्रहः तददह्मिति सृच्रेश 

द्वेहित्ाध्वराय यथावत्ल्यातघ्रत्तायेत्थादाो य 
न 

यथाशा 

थाशाच्दो वत्तिविषये जान्त्राद्क्तप्रकारवाची । शास्नो- 
्तप्रकारकमकादतावद्धिघानकरा भुताघ्वरसम्बान्धि- 
ने इत्युक्त प्रकारकमेकादताचन्ख्यातिकत्तत्रत्तसम्बन्धि 
ने इत्यादि भकारण बोधः | राजवटृत्तमस्पेत्यादौ रा. 
जयाग्यमेतदृद्रत्तमिति बोधः | नत्वराजयाग्यमिति त्व- 
थाल्तीयत । एवं विर्नातवद्ागमनं विच्छेदक्रनहस्त- 
चदित्थादौ चिनीनयोग्यमागमनं कृततहस्नानामद् यो- 
ग्यं छदननिति बाध इत्यलम् । 

चटत्वमित्यादौ प्रक्रत्यथसम्बन्धिप्रब्रात्तनिभित्त- 
स्वादे वाच्यमिति सिद्धान्तः। 

जच्र केचित | सज्ञाकान्दे कवलं द्रव्यमेव शाक्य ष- 

वश्च तन्न प्रतु तिनिभित्तरूपपस्धयार्थो दुषेच हति मन्वा- 
नाः प्रकरतिरुश्चणया कचाब्द्परा तत्तदुपेण प्रकारस्त्वाय- 
थः सच प्रव सिनिमित्तरूप एव जन्ययोघप्रकारत्वन्त- 
द्विषघससगेत्वं च ससग: । गोत्वमित्यादौ मोक्षाभ्द. 
जन्ययोघप्रकारो गोत्वभित्यथेः। राजयपुरुषन्वमित्या- 
दौ तज्नन्थबोधविषयः ससग इति बोधः । शाब्दयोये. 
शाब्दस्य भानमिति मतेऽपि चाब्दस्य न प्रब्रस्तिनेामि- 
तत्वमिति मोस्वभित्यादो न गोराब्दप्रतीतिः । 

हिस्त्व्थं पराग्बदाह मथुरेति। यथा शब्द इति जातावेकवचनम् । 
द्मादिना नीतेः द्वितीये अह नीच्युक्तेति तच्छास्तरेत्यर्थः। 

भथ भाप्रत्ययाये निरूपयति घटत्वमित्यादि । लक्षणायां बीज्ञमा 
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प्रचत्तिनेमित्तत्वं यञ्ज्ञानाच्छञ्दस्थार्थे वञ्सि स्त- 
त्व मित्युक्तम् । तच घटादिषु जातिः, ह्ुह्कादिषु गुण- 
स्तद्तजातिश्च, पाचकादिषु करिथा तत्सम्बन्धो वा शा- 
जपुरुषोपगवादिषु सम्बन्धः| डित्था दिषु पद {8 

षयताद्धयेन भानादद्रव्यमेव यपच्रत्ति{निभिन्त १ । तस्थे ~ 

प्रकारतावाशेष्टयेन भावप्रत्ययाथत्वमिति प्रक्रतिप्रत्य 
याथयामद्ः सुवचः । प्रक्रतेः हानब्दपरत्वाद उक्सम्ब 

स्य च नानुपपत्तिरिति वदन्ति) 

सवज शाब्दः शब्दां वा प्रवृत्तिनिनित्तभिति 
मते तदेव त्वाद्यथ इनि वोध्यम् 

अपरेतु भाष्यमत युणससुदायो द्रव्यमिति निष 
पितम् । तच्च चाञ्दका्स्वमावात्काचज्नात्यत्तिररि् 
सस्दायो विक्ष्य जानिर्दोषणं। कचिद् गुणातिरि- 
क्ता विहाष्यः यथा शुक्रादिपद्, गुणस्तु तन्न विदो- 

घण । सनज्ञाहानब्दे कुराब्दादो कादिन्यक्तिरव शाका 
कत्वाद्तिषलक्रणीक्रत्य यः युद्कवासाः स देचद्त इ- 
त्यादादिव दुडन्यक्तो शक्तिग्रहः) 

नचैवं कुत्वमित्यादौ त्वाद्यनुपप्रत्तिः । रक्रुत्यथ- 
भावादिति चाच्यम् । त्र शाब्द्परादर्थस्वे नावे भ्र 
ह सज्ञेति डित्थादौ। रतिरिति धरत्वामित्यादो सवंति भावः । वि. 
कल्पो रक्ष्यमेदेन अ्यवास्थित इत्याह ग्रीत्वमिति तन्न बीजमाह 
प्रडृत्तीति यन इत्यादिः । तच्च भ्रचृत्तिनिमिन्तच। दिषु अतद्धितेषु 
खो व्युक्रमे तच्च तच्समुदायानां मध्ये । कचित् जातिशब्दे गवादौ 
रिक्तति तेषां स दत्यर्थः । एवमग्रेऽपि तिक्ञष्यराब्दो विश्ेष्यलिद्धः 
शणति प्रसिद्धरित्यथः। पच क्ियाशब्देऽपि बोध्यं । रत्ये पृवौन्वयि । 

नन्वेव कथं शाक्तिग्रहोऽत आह य इति पव शुद्धञ्यक्तेः शक्यत्वे 
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स्ययनादोषात् एवश्च कुकुल्वकाब्दौ पयायो | 
अतपच तस्य भाव इतिमूच्रस्याभिपाघादिष्वति. 

प्रसङ्मादाङ्ा यस्य गुणस्य भावाद्द्रव्ये छान्द्निवे्ा- 
स्त्दाभिघाने त्वतलावित्युक्का तस्यापि न्यासस्य डि- 
त्थादिष्वन्धाक्तिः तनो व्यक्रत्यतिरिक्तवमाभानादिः 
त्याक्ाङ्म्य ठ्थक्तरेव विषयताद्रयेन भानात् प्रकारत्ग- 
वच्छिन्नव्यक्तिरेव स्वायध इत्यक समाधान क्रत्वा 
यद्वा स्वे छाब्दाः खना्भन भवन्ति स तेषा मथस्तद्- 
मिघाने त्वतलाचवित्यनेन सभाधानान्तरसखक्तम् । शा- 
ञ्दस्य द्वितिधोऽथां वाच्यः पवत्तिनिभित्तभतस्च तदन्य 
तरामिघान स्वप्रत्यथहाति नद्थः। 

नच्च घटत्वामत्यादाषन्त्यः । तत्र प्रकृातिरथपर- 
व । आद्यः कुल्वंडित्थत्वमित्यादौ । तन्न प्रत्यया 
ल॒पपच्या प्रक्रलिः क्राब्दपरा नल्वतावता सवच्र प्रकृतिः 
हाञ्दपरा मानाभावात् क्षमायां मानाभाकाच्च | त- 
स्थ माव इत्यत्र तच्छब्दस्य कन्द्माच्चपरत्वे गुणवच- 
नेति सूच राच्दाधिक्रारापक्तश्च | तद्धितप्रकरणे सवे 
तस्यापत्यसित्यादाचथपरताया एष सत्वाच ¦ एवश्च 
परक्रातिजन्यबोषे प्रकारः प्रचृत्तिनिमित्तभुला घटत्वा- 
दिघमत्वन त्वाद्यथः! प्रकुत्य व्याक्तख स्वतरास- 
स्बान्धित्वावाच्छरन्ननाखलस्वसम्बन्धिस्वसम्बन्पेन प्र 
कारः | तस्थ माव इति सच्ात् | 

तत्रेव तस्य तत्वे मानमाहातत पवेति उक्तोऽथः । उकमित्यन्नान्वयः 
भ्रादिना पदाथा दि गुणे घममाच्रं माचात्सत्यात् द्वध्यं विकषेष्यभूतोथः 

५ ५, ततो इडित्धादितः पूवेवाक्यतो छरधं भाष्यीयसेवाह् यदेति । अस्याथै- 
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ठव चटत्वमित्यादितो चरसम्बन्धी ध्म इ 
ह्याद्रीत्था चोघः । घटत्वत्वचिल्यादौ चरतव सम्बन्धी 
धमे इति । घटत्वत्वं चावियिकघमेदिशिषरूपम् । य- 
का व्याक्तरव घटत्वपदजबोधे पकार इति सेव घट- 
त्वत्वम् । 

यक्त घरटतरासम्बान्धत्वे सति मिखिलवटसम्ब- 
[ > (२ न्पित्वमेव घयटत्वत्वापित्यादेरथं हाति तन्वत्यन्तगौर- 
दय्मस्तम् । 

~ ॐ ५ श [क्य भ 4 क रूपादिभ्यो गुणब्ुन्तिजातौ स्वादयः, इुक्लादिः- 
+ ५ = नि ~ १ ~ भो शुजिपरेभ्यो युणे, शुणपरेभ्यो जातो अण्वादिभ्यो 

चित्य परिमाणिच्रिभ्यः परिमाणद्पे गुणे । वरिम 
ति € = क [9 +~ ॐ ण चतुधःज्णु महद् हृस्वं दीघं चत्ति त्वण्वादिचरीत्यभ- 

कम् । जानसाच्रपरगवपद्भ्यिः रशब्द्स्शरूपे जावप्रत्ययः 
राब्दाथयारभदाध्यासेन तस्येव पहत्तिजिमित्तत्वााङाति 
कैयटः । क्रावलेयस्य गोरिति तु न तथा व्यवहारामा- 

१४५ ~ ४ ५ (क ५ भ (५, [++ चक „+ स घेन तत्र जात्तिपरत्वाभावात् गोर्भिस्येतीष्टमिति त- 
दाराः 

\ ~ न त क 

घत्वं णत्वसिल्पदो वणानां वास्तवस्यौपाधिकस्य 
माह शब्दस्येति चाच्यः 1वद्येष्यमुत.। तच तयामध्ये प्रागुक्तकेयरा- 
दिमनं दूषयति नत्विति | प्रूमतनो विश्चेषांनरमहिवपिति तडि. 
त्यथः । पवचेव्यपाटः असबद्धत्वात् अननिप्रसेगासाह ग्रघ्चत्य् 
दानि छाघकवाद्ादपए्चिकाति । तताऽपि छाघवाद्ाह यदेति । नानार्थ 
त्व त्विए्रमेच । 

परमतखण्डयति यत्षिति । पव सध्यक्षमत परम्रन्थं योजयति 
परीति लदा इयमाह चेति) पएकदशिमत माह वास्तवेलि । सिद्धान्तमाह. 
पेनि जातिरिति त्वादवाच्मरेत्याषहिः परमतनवादहापेति 

केयट दात सूचतार्चमाह् परत्वि्त । तत्राद्य आषु क्छिपरिति 

९९.४५ 
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वा भेदस्य 

परतु जातिपरगकवादिभ्यो नैत परत्ययेऽनभिधाना- 
द्} गोत्वर्वमितिवद्धा ततो कोरः) षत्वमित्ाद् कु 

द्वदधं एव प्रत्ययः ष हृत्यवाथे इत्याहः ) 
नानात्वं योगपश्यमित्यन्रापि नानादिशम्दजन्य- 

धोधधक्रारो सहेमावा युगपद्धाव्ाैः ) पाचक भौ- 
पगवो राजपुरुष इत्यादौ क्रियाकारक्मावस्य विम. 
क्त्यथसम्बन्धस्य च घत्तौ पवेच्ाच्छन्दधवरत्तौ तस्ये 
व निमितत्वाच्च तन्नेव ल्याद्खः ¦ तदुक्तच हरिणा- 
कृत्तद्धितसमासेम्यो नावप्रत्ययेन सम्बन्धाभिधान- 
मिनि । पाचक्ादौो क्रियया जदस्यैव नियमेन पलीत- 
ठभचाराच्च क्रियासम्बन्धज्ञानाद्व न्द्स्य दर. 
ख्ये प्रच्र्तिः } जानिगुणयोस्तु खोकनिरूढन सोन्यामि- 
ति प्रस्ययेन नदनिकन्यनसम्बन्धस्य तिराधानान्न त. 
स्य प्रकु्तिनिमिनस्वम् । सवज समासादौ सम्बन्ध ए- 

व माचप्रत्ययं वदता हरणा पविभक्तत्पधमाच्रस्य ष 
छथयवत्सम्बन्धनया भानामति सूचितम् ) राजयपुरषा- 
सन्त्ययासाह विमेनि ए न्यायसिद्ध कचयमथ इनि सृचायलुमाह 
पाचेति। क्रियया सह । अनन जानिगुणशब्द तुस्यनाक्ता ) तद भावस्पे 
तद्यवहाराद्एद व्यभीति तस्या इत्यर्थः, प्रवृत्तिः तथा तत्र तस्यैष 
पवु्तिनिमन्तस्वं कदवाह् जार्त्ठत तच्छब्दयोस्ित्वस्यशेः । धष्ना- 
च । सः सम्वन्व्लानाच्छब्दथद्न्िद्रव्ये इनी श्यः । तत्वंष्नि न 
चत्र जावप्रत्यय दति दोषः! सस्यस्य संसर्भिककिषयठया मानेभ्य 
रक्तसत्या तत्व न काघकमन्यकव दित भावः} 

सवेन बक्ष्यमाणाभिद्ध ) मारं कारस्य यन्यथाञ्छदणेण्डत्ड कृष्ड- 
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जादेखम्बन्धज्ञानादेव कचाब्द्स्थ॒भ्रवुतिरि- 

मपि प्रयेकं कृष्णस्षपत्वे पटे शुद्धत्वं सने 
स्थाडां जलिगुणपकारक बोधस्येवालु भवात् । तहत 

तअ ख्ख मन्नरूपान्यायचारितसम्बन्धेय्यः इति | 
तत्र कूर्णसपेत्वामित्यादो खूदिः, श्ुद्धत्वमित्यभिन्न- 
रूप, पटः श्ुश्ल हति व्यवहारात् । सचेति तृतीय नहि 
सत्सनत्तयोःसस्बन्धः कदापि व्यभिचरित इति षो- 
ध्यम् । नीरघरस्वभित्यादो सालघरादिव्िधमो घ 
टत्वप्दिकभव स्वाध्यथः तदेक व नीलघटादिकन्दयानां 
अनघुतिनिभिन्तं अीलादेषचश्चोषणवखाच्च तन सूयेण 
नीलादिन्यक्तीनापेव जानेन नीारूखघ्ायाधिकरणधघद- 
स्वाद्ेव पदरत्तिनिषित्तत्वेन नासते उपाधिमेदाच्च 
धटरव्वादीनाभपि मदः । नल्वञ सम्बन्धो मावप्रच्यया- 
थः । अगिन्नरूपत्येन पूर्बो्तरवदार्थयोर्विलष्पःक्रश्ल- 

कि 

षणनाकवातरेक्छस्य तस्याभावात् 

एतेन प्रषु निमिन्तगुणजाश्याशोः खश्मनायि- 

शचतर्व इकम्मीतत्वामेत्गदे तदज्ुप्पक्तः ओपगवादाषपि तथे 
स्याहत्थमिति ! चदुक्तमिनि तदप्युक्तं तेनेवेस्यथैः । तन्न तेषां मध्ये 
दिना दामोदर्त्वादि । हति इत्यादि क्चित्तयेव पारः । सत्पदं ख- 
ताऽमेदनेव बोधकं नतु खसत्तखम्बन्धेन रसा तु कचृष्वारोपेणेवि 
कश्चित् । 

उध्यसस्योदाहरमावर माह नीरेत्ति । सन्वेवमन्यस्यापि जोधा 
पच्तिरत माह नीराद्ीति चस्त्वयं । तेन घरतस्वादिना । अत्र नीरषरत्व- 

मित्यादौ । तस्य खम्बन्धस्य अभेदस्य तु न तरवमिल्युक्त । 
पतचेत्यस्याथम्बह तस्येति खापान।विकरण्वस्येत्यध. ¦ अम्यु- 
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करषयं तदुत्तरभावप्रत्ययाध्रे हलयपास्नम् । तस्य त्व. 
प्रत्ययपक्रनितो चानामावात्। मानसस्यऽपि लस्य 
दराष्याच्रत्तितया प्रवर्तिनिमित्तत्वानातरन माचप्रत्थ- 
यवाच्यत्तरे मानानावात् । नीखधरत्वससुद्ापः पन्राल- 
निभिसमित्यपि केचित् । धवख दि्रित्वनित्मादो -नशन- 
सखद्ायस्तद्वार्षस्तच नस्यालुदुश्रूनावयवत्वे एकवच- 
नखदुभ्रूलावयवत्व दविवचनाद्यपि | 

य व्यपक्लावारदिना दण्डीत्यादाविनो दन्यभधान्- 
वाचित्वे परकृत्यथेस्य च तत्रान्यः, सम्बन्धश्च चा- 
क्याथाक्े्रया लभ्यः । एकं पाचक्र इत्यादावपि प्रकृल्य- 
थत्वेनानुगतीक्रतं दण्डाद्यपलक्षणीक्नन्य अनन्नप्जपि 
दन्येषु शक्तिग्रहसम्मव इति वदन्ति । तन्भनेऽपि स. 
म्बन्धस्येव कराव्द्प्रवरत्तावन्तरीस्या निमिन्लत्त्रा्यश्रिच 
भाषप्रत्यधः खुलमभः | सम्बन्धस्य विमक्तिद्ाच्वत्य- 
त्प्रकारतया मानमितितु न युक्तम् सांमार्भेक चिब. 
यतया भासमाने एत्र सम्बन्धपद्प्रधोगात् | चाच्थ- 
स्यापि घषटटयङ्ाभेः मंसभतया भ।नस्य स) संम- 

तत्वात् । 

पेत्थाह भामति । काचदित्यनेन गोरवमसाचचि सूचिता । इद्र मप्यरुपल- 
क्षणमिव्वाह् धवति । ततुत्वादि । नत्र उक्तप्रयोये । नस्य तत्समूहस्य 
वभेदत्व इत्युभयत्र पारः । द्यपि सतणव्राद्ातानुद्ात्तत्वे वर्णध्र्माध्रि- 
त्यादिप्रयोगसङ्गनिः । ये मीमांसकाः} छम्य इति एवश्च नननत्र 
शक्तिः । नन्वनन्नद्रव्येषु शाक्तिग्रहासम्भदोऽत आह शअरङृत्यर्भेति 
दण्डादेनानात्येन तन तदुत्तिजातिरपि द्ण्डत्वक्रुण्डलत्व्छदिरूपाने- 
काच्यति तया तद्सम्भव्रदिवमुक्तं ) धकेति त्वान्ताद्रिनति मावः । 
युक्तय तरमाह वाच्येति । नतीयान्तं पूर्वान्वयि वत्वाच्चात्ति पाठः) 
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धच तत्त द्रप ण धमाणां राक्यनेनि। तन्न शाक्त्य लन्त्या 
पत्तेः किच तस्याषत्य{मित्यादिषःाश्ःद्यध्यपमना दीनः 
सुपर्कपत्यत्वर्नव् बाधघक्ला नतु तच्चद्रूपण 

भाव इति चाश्वलछादस्यापि मत्तमेव वाकक्नत्य- 
9 1 चटन्रात्त ्  ढल सण इत्ययु- 

कम् | घटे चटत्वधित्यादरनापत्तश्येति प्राहुः । 

पञ्चानां पूरणः पञ्चमः पञ्चखचन्धिपञ्चत्कखख्यापू- 
रण इनि बोधः, उद्भ्रूतावयव्येदः समहः प्रक्रन्यथेः, 
अक्यवःप्रत्यमा्थैः | बृक्षस्याच्ययो चाक्षं चाखोनतचत्। 

लर्दस्यास्त्यरिपिन्निलि मल् । क्तमानकलोऽच्र 
विव्तन इति माद्य स्पष्टम् | अनषएव गवाथतीत्ल्वऽ 
जागनत्वे चा मतु न सप्धुत्वत् । 

पद्य्रापि वुद्धिस्तासमाविष्टम्येव रव्डेन वाया- 
त्सायंष्वच्ामि चारिणी, तथाप्थस्तीत्युपादानसामथ्यौ- 
दन्न बाह्यसत्तेवास्तिपदेनोच्यते । नचमाऽसखिद्धा बुड- 
सल एव बहिःसस्रातद्माचप्रस्यायनाय ्क्षोऽस्ति 
नास्लीत्यपदिपधमाोगात । एच्च गमापयित्यतो यत्ते 

पूचमत दुषयतति | यातरि नन्वाचन्त्य ननापीलच्यत आद क्र 
चति । अस्यापि स्वादेरपि। अयमावः प्रत्ययस्य शाक्तिय्रह्। न खात्लः 

तन्मात्रस्य लोकऽप्रयोगात् किन्तु कचास्रतः तच सामान्यरूपमेव 
तद्धाहकमिनि । अतफए्व तस्य भाव इत्ति स्ुजाक्तरव । अन्यथा तत्र 
भाव इत्यव द्ूश्रत्। 

सस्तुतस्तु घमत्व न राक्तस्त्यस्य युक्तट्स्न तन्न ताषदश्स्या 

युक्तत्वेऽपि पक्लान्तरतया शब्द परत्व धरकृतः सवन्ेति ऊयरा{दिकमपि 
युक्तमेवति भपञ्चित तत्घुन्रे एव कास्तुभपूर्ण पवन्छगस्या राघ्दा- 
वक र्णा नवाह; । अचर्य भद मव्रतामपषात्त बाध्य | 

चुरुषवचनयोरेर्नर्भिकय्त्या निर्देदान दाखसङ्काचे मानाभावन 
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स्थध्या नाक्ञोन भाविन्वन वा त्ाटशह्ावस्थातिह्ि्टस् 
गो मतोऽलीतत्त्रेन मावित्वन वानयम् । यक्ता साट जा- 
वस्थागलात्तीत्तत्वादे्गोमत्थारोपः । एवमेव जीवत्येव 
तस्मिल्ीदहवरोऽयमासीत् जिभ्वी नण इत्मादेरूपपणति 

पञ्च तु गवाङ्ामतच्ातीनत्वन्तच्र यथपि गोषु व- 
तमानससा श्रयत्वं नास्ति, अतीते सस्वन्धिनि वत्ते 
आानगोसम्बन्धश्च नास्ति, तथापि उ्यात्तिषटोमयाल्यस्य 
पुश्रो भदितेल्थदो चथा यामगनातीनत्वस्य त्यागो 
आाकवित्वप्रती तिश्च भविलेतव्यतत्छमथव्यादहारासथा 
परकने गोखम्तपयां वन्तमानत्वत्यागोऽतीतस्व दि पत्य 

दाषः । यद्रा सवच लथान्यवहारविषये गोम 

त्पदस्यं छक्चषणेति कंथटे स्पष्टम् । 

यतेति पश्च दवान युक्तः एवंच सम्बन्ध आश्रय 
ल्यु मयं सखुदाचकराक्यं सम्बन्ध एव प्रघ््तिनिमित्त- 
म्} यद्वा आशथ्थामदभ्मापल्नः सम्बन्ध एष हाक्यः 
नच प्रस्बन्धस्य हाकच्त्थत्वे दण्डसम्बन्यसम्बन्धीतिं बा- 

पा्तिरित्ति वाच्यम । संसगचिधयेव तस्य शक्यत्वात् 

कयाश्वषस्चां हदि निघाखाह षतति।सा तुदः साता बाह्यस्लक्ता 
अस्तीति च प्रर्त्यथाविश्लेषणं तद्देवा । उपगीत च पाटः 
धभ्रे यथां सखस्याथामन्धयः ¦ लाघवघादाह यद्वेति मामानासी दिती 
परयागस्तन्न न स्यादेस्यारयनाह यद्यपीठि प्रधानानुराधेन गुण- 
स्यान्यथानयनमिति न्यायेनाह यथति । सवत्र अतीतत्वे कसंमानत्व 
भावित्वे च । 

सूत्रभाष्यस्वरसादाह यद्धेतीति । खाचघवादाह यद्धेप्ि । तेभ्यः 
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क यं शुणयुणिनोः समानरूपा एव शोके परयुज्य- 
न्ते श्चा दयस्तेभ्खो मतुपो द्युक्तो वार्चिकक्ता गुण 
वच्वनेभ्यो मतुपो गेति । 
न त 
ससागयचदक यद्यत्सन्यापारं प्रतीयते। 
गुणत्वं परतन्त्रत्वाच्तस्य कानि उदाहतय् ॥ 

इति । तन्तु यस्य गुणस्य मावाद्द्रव्ये शाब्दं निवेक् 
तद् भिधान त्वतलाःविलयादाबुषयुक्तम् । तदस्तु 
संसर्गि आघारण संबद्धं, मेदक स्वाश्चयस्येतरतो यदः 
कं सन्यापारमवच्छद्कत्वेन प्रतीयमानम् । तेनावच्छे- 
दद्रव्यानेरासः । यद्यादेति कीष्सया जात्यादेरप्येवंभून- 
स्य गुणत्व्ु्छम् । परतन्तत्वादिलयनेन तद्यवदारपयो- 
जकसुक्तं, परन्तत्रां हि रोके गुण इत्युच्ते । 

यद्याप गुणयुणिनः सोऽयामेत्य मेदाध्यवसायेन 
त्कः विनापि इङ्खः पट हत्यादिसिद्धिः।! तथापि 
पटस्य इयुः इति भेदन्यवहारस्यापि सत्वात् शुद्धवा- 
निदयनद्याव्रच्यधं लुग्वचनम् ) एवं चास्य गुणिन यौ 
गिकस्वान्सवचिङ्गत्वं, रूढत्वे तु गणगुणनारूमयोरपि 
सकवलिङ्त्वं नियतालङ्ल्वं का स्याल् । 

अयञ्च दुम् द्रव्यचप्चकसमाभन्याहार एव प्रक- 
रणादिना नदवगतौ वा । ध्वनितं छदं पूरणशुणेतिष्षं 
गुणप्ररभ्यो गुणिपरत्वाय वार्तिकस्य नैतानि लश््याणि तच तनान्यः 
ग्रहणमिनि निर) चण यावति \ स सर्गीति सिक्पद् भिस्याद संसर्गाति। 
श्युक्केति पफश्छिकत्यादिः । पवंच वार्सिकसत्व च | अनरहिप्रसतगायं 
विकोख्माहायञ्चेति समभिडयाहाराऽपि सामानाधिकरण्यन अतष्पवा. 
न्य डुःदायाह प्रकत, भ्वनितमित्ति तत्र हि द्विजस्य द्ुङ्का इत्यन्न 
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भाष्ये । शणिालङ्कास्तुतद्लीत्रि कोद्स्य मतुव् 
ऽभदेन वा तद्ःति चन्लपाना इत्यथः) यदित्वनातिधा- 
नाद्व तनो पतुचाद्यद्धुत्पचिः सचालिङ्कत्वमप्यभिधा- 
नस्वमाकादेव, तद्! ठ भ्यं त्कुुवचनम् । जातस्तु धटा- 
दिरब्दन्णा न क्रदापद्रव्याद् मदेन बाधः | ज्वल 

स्य गररति प्रदरा नाचादििन ननेस्परो द्रन्ये मतु- 
चादुनप््र् स्वम् | 

प्रहारथचन थाल । प्रकाराञ्च न साटहयमत्यथा 
सने यत्यादं नद्प्रनीनः, क्रन्त सामान्यस्य भेदका ति. 
इापः प्रकारः } चष्टामः प्रकरः इत्यन चहु भिनु- 

परेन्यथप्रनालयया हरेस्तथा हर इत्यादो बद्धिताष 
धमवान्हरिस्तदिरापधमवान्हर इति बाधः, ररिसष्टशा 
हर इनि नु ्टन्ानि ! यल्लल््यां नयोः प्रकारथेरेकथाच- 
गनं, लट उन्दम् (जिमन्तन मानल्वस्य नथाचेःघस्था- 
द्गीच्षारात् । 

वरचनग्रहणाच्चाच्र जानीर्विधो स्थुलादिभ्यः प- 
कारतन्छने कनित्यन्न च प्द्रारतान्पत्ययाथः|थाला जा 
तोगयराद्षाधस्तु न तथाजानीयक इत्याद माष्यप्र 
यागात् । एकष्रातु सुतिल्मद्रक्प्रकार् कु च्लााद् प्रका 

रेण बोधः 1 अनकराकीनेकूध्यं कुचित्पचकत्वसंख्या- 
विनष्टं द्ुचितति बोधः | मदहिनं कुर्विति फलाति । 

साम प्रकरणादिना निरस्त । 
नन्वेव तजर रूह्िप्रतिपादककोकवियोध्राऽतञह गुणीनि सनः 

अणपरात् अन्यन मक्र चाज जानास्त्वात्त सन्न मानमाद् 

बहाभ(यत चस्त्वध॑। संख्याया विधाथं घत्यस्य चिषये आह् एकघन । 
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वेथाक्ररेणपाश्चः कुत्सितवेयाकरणत्ववानिस्यर्थः 
एक देष सम्बन्धोऽज् शछाब्दचाकतिस्वमानात् । एवमन्य- 
च्रापि । प्रवत्तिनिमित्तक्ुस्सायामवायम् । 

अयमषां हुद्धनम इस्याद्ावत्तिश्ञायन समधिष्ठनौ 
अतिदायनं धकषः, सश्वेतरस्य न्युनीकरणरूपोऽभि भव 
स्तच्च वत्तमानात्परत्यय इत्यथः । तेनाभि मवकतैत्वश्यो - 
कोथ इतरािमवकन्ता दुह्ख इत्यादिरीध्या षाधः 
द्रापे द्रव्ये न स्वतः प्रकषस्तथापि पत्रसिनिभेसमूत- 

गुणादिगतप्रकर्बण परंपरया द्रल्यस्यापि प्रकषः। पाच- 
कलर इत्यादो प्रघ्तिनमित्तसम्बन्धप्रतियाभेकिया- 
गन प्रकरेण प्रकर्षो बोध्यः, अयव च द्रव्यप्रकरषं उ. 
स्यत । 

प्रतएवोश्चैस्तरस्तरूरिलयाद्ावान्न, उच्चैस्तमाभि- 
त्यादौ स्व धिकरणक्ाक्िप्रधानतया तस्था एव प्रक्रूत्य- 
गुणप्रकर्षेण प्रकषं इत्याम् मवयेवाद्रव्यग्रकर्षसत्वा- 
त् । तन्न इुद्धयणानां नानास्व एकानिष्टस्थापरगुणा. 
भभावक्छस्व स्पषछमव । सवास्रयस्वक्रा गुणः साचय- 

घ इति सते कावेद्ाश्रयेऽस्पं कचिदधिकाभेति स्वाधि- 
लार्पस्वाप्विकत्वाभ्यां भदारोपेण तदुपपत्तिः एक नि- 

॥ २.१ याप्य पाश्ाबित्यस्य विषये आह् धयति । अन्य॑श्नाप्ि स्वपि । 
भानादिति प्रानिपादिकात्स्वा्थै इति शेषः । इतरस्व भकृत्यथौ 

पेक्षया द्रव्ये ब्ररूत्य्थै प्रकषे उरूरूपः । धद्त्तीति स्वरूपमाधेण 
धङ्कदेञ्यवहासाविषयत्वाप यथार्रनेन गुणरूपेण त््यचहमरतचिषय- 

ता तथाप्रचस्िनिभतचरूपतदु्ुणगतप्रकषण पेरपरया तस्यापिपर 
कष त्यथः । अचर द्रव्यवत् पडत्तिनसमित्तसम्बन्धस्यापि तदभावा 
द्राह् द्ठत्तोति । अधीति उश्छरित्यस्थ । तस्याः शक्तेः । प्स्यथगुण 

22 ̂  
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त्यं निरकषधचं चति मनेऽपि ओञ्ज्वस्यादिगुणान्तरेण सि- 

गन्धस्पक्ा{दष्वापि बोध्यम् । 
गोतरहत्यादौ प्र सतिषनिमिलभूतजातेः प्रकर्षमना- 

केऽपि तत्सहचारेतवाहदाहादहिगतातिङ्ायमादाय प्र 
त्ययो यथाप्रयोगं बोध्यः | द्यादिभ्यस्तु न प्रस्ययस्तद् 
प्रकषामावात् । बहुरब्दान्तु भवत्येव संख्याधिकयक्र 
तातिज्षयस्य तश्र चक्तुं हाक्यत्वात् । 

बहूनां मध्ये एकस्यातिक्ाये लमवादि, दथोरेक- 
स्यातिक्ायेऽयद्यथ्रत्ति पादकशाच्दे उपपद् तरया दिः । य- 
थायमनयोः पटुतरः, अस्माक च दृवदृत्तस्य च देषदत्तो- 
भिरूपतर इति बहथके विभागप्रतियो भिन्युपपद् त- 
रवादिरेव, उदीच्याः प्राच्येभ्यः पटुतराहति यथा] सां 
काङरयकानां पाटखपुत्रका अभिरूपलतमा इत्यत्र बहू 
नालच प्रलीतेस्तमप् । राइयपश्च दत्वं तु न छरब्दनापान्त- 
म् } पटु मवान्पटुरासीत्पटुतरश्चषम इत्यादा वेक- 
स्यैव द्रव्यस्य गुणभेदेन चदमारोप्य तर्, गुणान्तर- 
थोगऽन्यो मञानर्सं्त्त इति व्यवहारात् । 
उन्नतत्व । तच्च तत्प्रयोगे शुङ्घति तदाद्ीत्यधेः । पकः एक एव । युणः 
शयुङ्कादः । मत सांख्यमते अच्च ङूपं। 

अस्यारषटचरत्व नेत्याह यथेत्ति । प्हृत्तीति दव्यवदित्यादि 
अनतिप्रसङ्गायादह यथात्रयोग्भ्िति सख्यायाः सर्वज्ञ पारच्ठदक 
त्वाविद्ाषादाह कउदर्थे इति ध तमवादिरिति वेपरीन्यमत्ि कचं 
चष्ुष्वासानघु क्चत्काचनत्पुच्छति कतरा देवद्रक्त दति परस्थय हंत 
सज्रस्थमाभ्यग्रखायात् ! नापच्तमेति धतोजं तस्छ ) पत्मन्यत्छ मा. 
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क चित्प्रक्कत्यथगतप्रकषं तरप् । यथा नतराभित्या- 
दा । तत्रहि प्रतिथोाग्यसमानाधिकरणल्वरूपमात्यन्ति- 
कट्वममावगतः पकषंः । एवमेव घटस्य हाक 
पामत्याद्यपपत्तिः । परकरत्यथविकल्लेष्थगतप्रकर्षासम्म- 
चे तु पधरात्तिनिनित्तादिगतप्रक्ं तरप । एदं योस्य 
प्रकरं दयोतकात्तरप् नितराङ्च्छतीत्यादते | 

गुडकल्पा द्राक्षा बदगुडो व्राक्षेत्यादौ शुडादिश्- 
उदाना सारहयाद् द्राक्षायां बुत्िस्तच्र सारदइयप्रमोजक्ष- 
स्थ साधुपादरीषद स्मा सिगम्यत। तेनेषत्साद्र्ये पत्य- 
याथ्चाकवः। अच्र संचन्रापमा गम्या। युडगनमाधुयाञ्चये- 

श द्राह्ताघां शडत्वारोषात् ुडत्वजात्यमावाद्चेषद् 
समां गुडत्व द्राह्षाधाभिति गुड इयं द्राक्षा युडक. 
स्पा द्राक्षेति प्रयोग इत्यन्ये । 

नच सादृदयरूपेषदसमासिः प्रत्ययां एवास्तु गु 
णगुणिनानियपताऽमदोपचाराच्च पटकल्पश्चै् इ- 
त्य{दसिदडिराते काच्यम् सारदहयस्य द्राक्षा्यत्वे 
ब्गुड इत्यस्थाना पत्तः गुडाश्रयत्वऽनु मध विरोधाद् 
गुडकर्पेत्वादिपरयोगा सिद्धेश्च । स्वाथकत्वे तु प्रक्राति- 

नमाह गुणांतरेति । कचित्विति पाठः । प्रकर्बे तत्रेव! पवमेव प्रङत्यधे- 
गतप्रकपैणेव तत्रेवाह् प्रकृत्यै । पतरं उक्तेमानमाद् गुक्तसैत्या । 

दैषद्समाक्षौ विमाषासुपहत्यनयोविषयेम्वा ह् गुडत्यादि । अतेति 
यश्निरूपितसारदयप्रयाजकधमस्यषद समािस्तद्धाचकात्कस्पादयः । 
पवच पणेः पटुः कथित्, तस्सारभ्याद्परः पदु्रचयुरः । सार्य 
पटुकल्पादि शन्दगम्यमितिसवेत्रोपमः भम्येत्वथेः । 

मतान्तरमाह गुडति चस्त्वथे । प्रद्धतिते इति स्वाधथिक्रा इत्ति 
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ता लिङ्तद्तिक्रभा 1 । उपभानगुडाभिला द्राक्षे 
ति बाध इति चरे) 

पाचकक्र इत्यादौ कुल्मिने हति कः, कुत्सिता. 
चकत्ववानित्यथेः । परत्तिनिमिन्तकुत्साया असम्भः 
वेऽन्वक इत्यादौ तत्सद्चरितधर्मान्नरगतक्कुन्मसा्रयः 
प्रत्यथः । कुत्सितक्र इत्यादौ थद् क्कुन्सिनत्वं कुत्स्यते 
नास्य सम्यक् कुत्सितत्वं क्रतु चाच्युभिर््षणारापित- 
मिति तदा प्रत्यथः । यद्ाऽनिधारितध्रभविकाषनिच 
न्धना कूर्सा प्रघत्तिनिमितचं बह्यहत्याद्नेयन्यनाणा- 
न्तस्यां प्रत्ययः यथा प्रकरष्टलम इति प्रकपस्य प्रकषं 
शमप् । यद्वा निवभेन कुल्सासम्बन्धे पानिपाद्चितुं पर 
घुतिनिभित्तङ्कत्सायापेच पुनः प्रत्ययः 

कंच कचाञ्दः स्वाथजात्यादिविषयाभिघाग्रहाजिष- 
यो भूत्वलरानपेश्च एव तत्मंवद्ध द्रत्यमादह्, तततः नर््या- 

द्पेष्याऽन्लरङ्त्वासद्धतं पटङ्मादातपएव तद्राध्रक 
डाश्रादि पू, ततः किथावेक्षकारकावेक्षयान्तरङ्गल्वात् 
संख्याम्, ततः कारकमित्पेवं कल्पिनक्रमेण शास्न- 
प्रक्रिथानिवोहः । एषंचत्तत्सकलबोघक् वि मक्ल्यन्तस्पै- 
व प्रियङ्ुर्सितादौ इृत्तिरित्युपश्थितरिङ्कादिगत्ततया- 
पि कुत्सादिबोधनं प्रत्ययेन । तच्च स्वाथङ्कुत्सा यशथ्ा- 

पाण्डितक इति । व्रन्यक्रुट्सा यथा--डुङ्खक रूपमि- 
त्यादो । लिङ्खकुत्सा चथा- 

प्राप्य गाण्डीवधन्वानं विड कोरवकान् स्रिय: 

परिभाषास्यामिति मावः । खिद्धान्तमाहोपेति । अद्वक इति च्छेदः । 
धमीन्तरं गल्यादि तद्माचें आह यद्वेति । ततस्तस्या अभानादाह 
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इति । संख्याया यथा-पुत्रकः दातं, शततभरणे यद् 
दुःखं तदेकषस्यव भरणे इति एकत्वसंख्याङ्कुत्सेति दिष् । 

अन्व इचाग्वकः इवे प्रतिक्रुता्दिति कन् । उष- 
मानाश्वासिन्न इति बोधः । पूज्यप्रतिमाचिच्चनटध्वञज- 
प्रतिमाख दिवामेदनुडिरेव नत्विवाथप्रतीतिरिति न 
तच्च प्रत्यधः । स्पष्ट चद् रसानरूप्रण धका । 

काकतालरीय काक इव ताटमिवेति विरहे समा- 
साच तद्विषयादिति च्छः, तत्पामाण्यादिवा्थऽपि सखु 
प्सुपेति खमासः। तच पूवपद्सुपमानकाकागमनपरम् 
उत्तरपदं चाक्तपूवपद्षथसपानाधिकरणोपसाननाल- 
पतनपरम् । सञुदायश्योपमेयपरः । एषंचोपथानका- 
कागमनसासानाधिकरणोपमानताक्पतना देवद्- 
तागमनसमानाचिक्रणं चारपत्तनमित्ति बाघः। तन्त. 

दुपमेयवोघर तरदुपमेयवाचकसमभिज्याहारस्तन्त्रम् 
ततस्तद्धिवे समासाथोंपमानप्रयोञ्योपमानभूतताल- 
करूतकाकवधघानिन्नः समासाथोपमयप्रयोज्यच्ारकरतदे- 

दिगिति श्षिवासेदेति भमा्पिकेत्यथः । स्पष्टमिति तज शंककूमत 
प्रस्तावे चिच्रनरावषय ताशी बुद्धिरिति प्रकाश्किरुक्त । यच्च तज 
तदुदधे अेमत्वामावोऽप्युक्ः खस्वनन्तरावतीणवाधाया पव तच्च 
भ्रमत्वेन विवश्चणान्न विर्द्धः। 

इवार्थ चछोनेति भावः इवार्थविष्यसर्वावयवकात्समासादिवार्थ 
छ इति सू्रायेः। दवे प्रतिरृतावित्यधिकारस्थत्वात् पकार्थामाचरभ्य- 
माह तञेत्यादिना । तन्न समास! पर इनि सामानाधिकरण्यमष्य्था- 
यातत तथा सति स्षमासयोधमाहैवचोपेति तदुपमेयलामे बीजमाह 

तत्तदिति । ततत इति समासोष्छर । समासात्काकतालसवाते विग्रह 

उक्तसत्रेण च्छे सतीत्यथेः । 
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वद्तचध इति बोधः! ठतन परस्पर संबन्धा भाषेना- 
सामथ्याद् ब्रलिद्धयनपि दुलममित्यपास्तम् । 

पक्त काकागमनसदशसमानाधिकरणक्राकागमन- 
समानाधिकरणतारुपतनसद दा प्रथोञ्यत्तालकृनक्यक- 
मरणसट शं ९वदत्तमरणभिति चोध इति, तत्तु निषा- 
तवाद् दूषितम् ! उपमानोपसयमाचश्चाकस्मादुपनत- 
त्वेन उपन्नयवा चक्तत्तत्पदसमाभिरथाहारेण प्रयोल्यत- 
या कदाचित्काकमरणस्य कदाचित्काकक्रतोपमोगस्य 
भानम् । उपमानतावच्छदशरूपण बोधकाभावाच छ- 
प्रत्ययोपमाथाश्चुपमानलोप इत्यालंकारिकाः । 

पञ्चकरत्वो सुदु! पञ्चशाब्दः पञ्चत्वसंरयोत्पसिक् परः 
तस्थ च क्रियायामन्वयः संख्यायाः क्रियाभ्याघ्रसिग- 
णने कृत्बसुजिति सूजात् । तच्राभ्याघरृचिः सुनः पुन- 
जन्म । पच्चसख्योत्पल्िका सुति क्रियेति बोधः । प्रत्व- 
स्तु खाथे। कतृबहत्वे तु पञ्चक्रत्वो सुञ्जत इनि वद्ुव- 
चनप्रपि । चिराद्त्ता दशेत्यादावाद्निक्राजन्मम- 
णने एव सुच् ! यच्च क्रियान अयते तन्न भव्रातिाक्गि- 
याध्याहारो बोध्यः । पञ्वक्रत्वः पाचकः पक्क इत्या- 
दीषटमव । 

आककारिकोक्तं दूषयति यच्विति । साधारणधर्मम्राहोपेतति नायव॑- 
मेवास्याथं इत्याहोपेति । प्रयोञ्येति काकतारुसमागमश्रयोज्यत्ेने- 
त्यथः। चस्त्वर्थे तस्य पञ्चशब्दस्य । क्रियाय ततैव ! सत्रा तत्स्वर्- 
साति । यत्न पञ्चकत्वा दण्डीत्यादो । 

वन्तु कचित् पञचरूरवः पाचकः पक्त इत्यादि न पदूार्यैकदे शास्देन 
क्रियायास्तन्नान्वयाखम्मवात् क्रियाया पएवाभ्याचरचिस्म्भवेन ताव- 
तेव क्ियारूमे स्तरे क्रियापदेन प्रधानक्रियाया णवर ग्रहणाश्चेत्ति 



तद्धित त्तानिरूपणभ् १५५९ 

करवलथानान्तथाऽ च्ययकृताभपि । 

रूाटि निषा धनादीनां घातुः साध्यस्य वाचकः ॥ 
इति हयुक्तः। 

अच्र हेलाराजः करत्यादियोगे कृत्वसुजादयो भ- 
वन्त्यबेलाद् ! कुत्येत्यादि क्तो नपुंसक विषयः । रूढि- 
चाव्दास्ताच्छीषलिकःः। घादयः भावकमादिविदहित। 
आदिना तृजादयः। दिः छ यितव्यं, दिःसखुकरो, दिदसि- 
१, दिदेत्तवान्, दिः कच्चा, दिः पाको, दविसुत्का गत 
इत्युदाहर णानीति । अतएव द्धिः प्रधागो द्विवचनेऽचि 

बेदधं सुबद्धं मवषतीत्याद् 5ङ्ख-ते। अतिप्रसङ्स्त्व- 
नसिधानाद्वारणीयः । 

तत्प्रकलवचन मयट् । प्रकुतक्व्दनाच्र प्रचुरे मावे 
ल्युट् तेन भरचुराधबोधकात्प्रथमान्तात्स्वायं मयट् यथा 
चूतमयं वन्तते प्रचुरचतमित्यथः । यद्वा अधिकरणे. 

ल्युर् धाचुयवदन्नादिबोधकादधिकरणऽथं मयद् यथान्न- 
मपो ज्ञः प्रचुरान्नवानित्यधेः। 

आनन्दमयो ब्रह्य, चिन्मयं बह्येत्थादावयमेव म- 
यद् पराचुरयन्तु तच निधंमकत्वसमवं च्या वह्ारिकमपरि- 

तञ कारकाणामिव तुमुनन्तादीनाभिव चास्यापि गुणभूनकरियान्वये 
साधुत्वस्ये्टत्वात्तदाह पञ्चेति । निष्त्युक्तंराह कत इति प्राह्मणवसिष्ठ- 
ल्यायनेति मावः । त पत्र नत्रेष्स्वादेच्र । पदाथ इनिव्युत्पत्तिम्तु 
क्रियातिरिकत्तिषया तुमुन्सूजस्थमाष्य स्वरसत । क्रियाग्रहणं 
तु स्पष्टमिति भावः यद्यपि भकृतशब्दो खक भ्रस्तुतवचनसूत 
थाप्य् उयाख्यानादाह् प्रकृतेति । वचनराञ्दे माह भाषे इति। 

यन्त॒ भआानन्दमयादिशब्दन पाचुयाथमयडन्तेन ब्रह्मोख्यत दते 

आनन्दमय ऽभ्यासाद्वकारशरब्द्रान्नति चन्न प्राचुयांदितिव्यासस्ूत्नो 
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चछद्यत्वं च | अनन्तत्वप्राततपादक्ेञ्तः) नच प्राच 

स्वसमाना्िकरणचिरोध्यल्पत्तासापेक्षत्वेन दुःग्वातु 
घृत्तेरपि पनीत्यापन्ता तस्य जद्यत्वहनरिति चास्य् 
वैगुल्यरूपप्राचु्रस्य तद पेत्चत्वऽप्यपारेच्छद्यस्वरूपस्य 
तस्य तदनपक्चत्वात् ! सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मति ततिरीय- 
श्चतावनन्तत्वोक्तेः। प्राणसयाद्ावप्ययमेव मयद्, वि- 
काररूपाथस्याञ्जम्यनोपपन्धभावात्। तद्व च्छिन्नत्वन 
तद्धिकारत्वस्यादष्टत्वाद्, नहिचटमयाकाक्ञ इति भव 
ति । किचानन्द्मयन ब्रह्मानन्दधिकारत्वम् । तस्यावि- 
करित्वा) नापि घुत्थानन्दविकारत्वम्। तदधिषया मे. 
ज्ञानस्य ततत आन्लरत्वन तस्य विज्ञानमयान्तरत्वानुप- 
पनतः | प्र्रञ्धाहोमऽ्नयप्णमयसनमयविज्ञानमयान- 
न्दमया मे जुध्वन्तामिति मन्त्रे ह्युद्धिस्तद्धिषयाचरण- 

क्तमयुक्तं बह्मण आनन्दररूपत्वेन तदधिकरणत्वाभावात् । आच्रेऽप्ि 
तस्थ नधेंमकच्वन श्यद्युयानावादिति तत्लण्डयति आनन्द्यादि्त. 
व्रा्यआहनिरिति । पवेनान्यच्च प्रासद्धनिरसासलः । मतपव सम्भवष्व् 
न्यदच्प्याह उ्याचाति। द्भिनीयोऽपि साहः ्धिर इत्यत्र षष्ट्या इव मयटः) 
साधुन्वं बाध्यं अपरिच्छेदयत्वे मान माह सत्यमिति । 

नन्वश्न रसमयाद्धिष्विक्ारमय डन्त प्रायपाखाद्च्ष्पि विकारेमयर 
विज्ञानमयान्नरसमययोरवाद्यचचत्वेऽपि च्छांदसा, नित्यं बद्धेति सूत्र 
नित्यमिति यागतमागाद्धात वाच्यं आनन्दमयं प्रकृत्य साऽक्ष्मयतः 
बडु स्यां प्रजाययेति सतपस्तण्त्वा इद् सर्वमसृजत यदिद किञ्चेति तस्य 
सवेखष्ट्लरश्रवणेन प्रायपारत्राघात । मन्नमयादिभ्य इव तदन्यस्या- 
न्तरात्मनोऽश्रवणाश्च तदेतदभिप्रेत्य केहायाह पाणति। ततप्राणापि 

तत्न यथा तथा चाऽस्तु! प्रकूते तुन सदैथा तथेत्याह कश्चेति 
तत्पदे रानन्द हः । नन्वव श्ुतावरधो ऽताह् प्रनज्येति ) नन्दमशमे 
द्ुध्यल्तामिति पारः । नन्द्मय मात्मा मे शुभ्व्ताक्षति पारान्तर। इत 
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जाररूपाते न विरोध इति व्यासङचघुल्तिकतः 
हदेकमनयीभेति प्रकाहाप्रयोगेऽप्ययमव मयट् च- 

कपद्प्रयागात सनिरूपणत7्करौीत्या च तच्राप्यपरि- 
च्छद्यत्वरूपप्रचुयस्थेव मानात् । ब्रह्मण आनन्द॑रूप- 
त्वन्तु जानन्दो ब्रह्मत्याद्श्चुातिवखान् । नच दु; ज्ञ 
नकाठे सुखानुभवाभावन खछखज्ञानयोमंदादेकस्यात्म- 
न उभयरूपत्वं न युक्तं, श्रुतावानन्द शाब्दस्तु दूःखामा- 
व शणः । स्प चदं सांख्यस्लुख्े इति वाच्यम् । इष्टना- 
कास्थ सखुखनिघत्यव तददुःखस्यब्हारोपपन्तौ तस्या. 
प दुःखजनकस्वानापन्तेः । सवत्र तन्लदुपादेयवस्त्व- 
भावकरतदुःखलनिल्रदयेव तरदस्तुलाने सुखन्यवहाराप- 
प्सो खुखपद्ाथावेखयापत्तेश्च । 

तस्मादिष्टनाहास्थल दुःख कायस्य सोरस्ताडनसे 
दनादिशूपस्यापलम्भेन चिराधिराहिणाडितस्य कान्ता- 
लास षिरहजदुःस्वानेच्रस्तिवन्निरकवधिस्युखस्याप्यलुभ- 
त्रन बरवद निष्टनाक्स्थरे दुःखनिचत्तरिव सुखस्या- 
ति ¦ वस्तुनो व्याससूत्र प्राचुर्यादित्यस्य मयडन्तानां चाचुयौदेक- 
जातीयश्रयोगानिाहायायमप्वत्यन्तस्वाधिकमयडन्तः पयुक्त इत्यथः 
तत्प्रुतात सूज तदधात सखामयचिमगनास्यतस्वाभथकस्याप [दधानः 

मित्युपपादिते शुरूचरणेब्ाससून्दौ शख्ररेच । 
अयमपि ब्रह्मेव नजीच इति बोध्यं चरू्वर्थं भानादित्तिपारः। 

नु तस्यानन्द्रूपत्वे [किं मानमत आह ब्रह्मण इति । आदिना सत्यं 
ज्ञानम नन्दमित्याद् उभयति सुखक्ञानेत्यथः । स्पष्टमिति नेंकस्या- 
नन्द चिदु पर्वे दयामदाच्' दुःखनिचुसर्गाण, इति हि तस्स । तन्न यु- 
कमित्यंत आद्यक्षुजाथैः । श्रुतावित्यादि दवितीयसूज्राथः 

परततिषन्दौमदहिष्टति तस्यापि इटनाशशस्यापि तत्तदस्तुखाभे ता- 
दशदुःलस्य निवृत्यैव दखन्यवद्ासेपपनत्तेः सवत्र सुखत्याद्यन्वयः 

१९.६ 
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च खाधघवात् इुःचानव्निसामग्रीत्वेन 

खभराक्िजनकना खस्वनिघ्रननिसासभ्रीत्वेन दुःखपा- 
सिजनकता वाच्या | एवच लत्वज्ञानस्यापि दुः खनि- 
वृन्तिसामय्ीस्वन सुखप्राद्धिजनकलता भासा तन्न 
च्छक्मटल~न्तः कररणलयन चुालरूपक्रायससुम्वप्ाद्त्यस 

मषाद् आल्ससुम्वप्राधिरेव तथनि नस्य सुग्वरूपत्व- 
सिद्धिः । तस्षाः सामरस्याः सुम्बजनकत्वामितिमतेऽ 
प्याकरणमङ्कादिनिषटजन्यत्वस्य तच्ारोपान्न दाषः 

एतदेव मप्रेल्य चाथ दन्द इतिसूत्रे माष्य सखुख- 
प्रतिघातेन दुःखं दुःवप्रतिघातेन सुचखवामिति विप्रतिषि 
धावेताचित्युक्तम् । तेनाहि सुखप्रतिघातेनेत्थादितुल्ी- 
या{बलात्खुरवप्रतिवन्धिकाया स्तन्नारिकायश्च साः 
भर्या दुःग्वजनकत्वे हुःखप्रलिवन्धिकायास्तन्नाशि- 
कायाख सुष्वजनकत्व स्पष्टमवोक्तम् ) 

ननु दुःखात्स्य दुःसनिचचतिमाच्रफलकतया वि. 
षम्यण प्रचनिदृहयत नद्भक्लणस्थ दुःखनादाकस्वेऽपि 
सुरवजनकत्वामावेन ठर्खभिचारः स्पष्टेचदं तथायुक्तभि- 
तिखच्र साष्यकेयरथारिति चेन्न । अतः परमहं सु. 
स्वात्यनु जवेन तच्राप्यानिमानिकस्ुखसस्वात् ! अत- 

सारस्ता!डनति सोरस्ताङभिति ग्र्ुरः पाठः) अन्यदा रुचिरेतति) अ- 
न्यद्ाह वलति । नच्र'तस्य नत्वध्राप्तौ सत्या । तथाकार्य॑मून । तस्य 
ब्रह्मणः। तस्याः! तत्वज्ञानरूपाया ) अस्या इतिपाडान्तरं । तच सुले । ते- 
नादे भाष्यण यतः कत्वामिात सुखदु.खजनकसामग्न्योर्नियमेन दुः 
खसु ५तिवन्धकत्वं चेत्यपि बोध्यम् । 

अन्यतात्ययकेरप्यथवादे वास्याथरेवशानो देवता विद्महाद सोध्यते 
श्त बद्रायमाक्तसत्या चस्दस्ाचुत्वान्वास्यानतास्वंकेणायि पकः 
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एव भाष्येऽन्यानि दुःखान्यनुनिङाम्थ विषमक्षणम- 
व स्यायो मन्यते इप्युक्तम् । तच ज्याय इत्यस्य घ्र 
छास्यतरचित्यर्थः । तत्वं च खुखसाधनत्वज्ञानादेव । 

पतेन भारोततीणस्यादं खुख्वीत्या दिन्थवहारो गौण इ- 

त्थ पास्तम् । 
किञ्च दुःखाभाधस्यात्मर्ूपत्व दुःखज्ञानकारे त- 

दमावन्ञानामावादाद्यो दोषस्तकापि । दुः्वज्ञानकाले 
उानन्द्ाननुभ्वस्तु काल्पतानन्दत्वांशे अवरयत् । 
नद्यस्माकम् निधमेकलतजज्ञान सम्भवः 

किथ्च शङ्गारकरुणादिरिसानुमच्कारे खुखानुमव- 

सतत्वात्तशच्च जन्यसुखाख्म्मवाद् बह्मश्ुश्वमेव भास- 

त इति प्रकारादौ स्पष्टम् । तथाच अनिः । रसोचे- 

सः रसं दवापं कुञ्ध्वानन्दी नवतीति एवंच रसानुन 

वोऽपि उह्यमणः सुसशूपरवे मानम एव गीनायासुक्तम्। 
अम्धासाद्रमते यन्न दुःखान्तं च निगच्छति । 

यत्तदग्रे विषमिव परिणांमेऽस्धनोपम् ॥ 

तस्सुखं साधिकं पोक्तमात्मबुद्धिप्रमादजम। हति। 

यन्न समाधौ मासमानखख तच सुखे रतौ इःख- 
ना्प्राप्त्युक्त्या तच्छुग्वस्थ तदरितिक्तत्वं स्पषटमेवा- 

खलिवाक्येन वास्याथैवश्ाद्बोधिनस्याथंकायकारणभावस्थादर उ- 

सिनर्व । वव श्रुत्यद्धणृदीतपतञ्जकिवचनविरोघार्सांख्यस्खछति्ै. 
क # क 

यषेति बोध्यम् । 
स्पष्टमिति आतश्च विषमीप्मितं यत्तद्धश्चयतीति दहि सूत्रोक्तं 

अततः परं लिषमक्षणात्तर । वस्तुनस्तद मावादाहामीति तत्व परशः 

स्ततरत्वं च पयेनात्यब्यवच्छेदः । पतेन सुखसत्वेनोक्तरीत्या । 

आद्यः गाद्यसुत्रो्तः दुरुद्धर इति चेषः ! तस्यारमरूपत्वाम तु 
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सथ । अय यथाध्य भ्यास्क्ाले साात्वकस्वम् स 

विमांवप्राप्यस्वाल् । नद्वादत्परवुद्धप्रमादज मिनि. 
प्रसादजाताशिव्यक्तिकमित्यथेः । 

दीधितिकारोाऽपि नित्यसुग्बायन्यक्तिमु्तिः नच 
लन मानाभावः) 

आनन्दं ब्रह्यणो श्प तच भोच्च प्रानिद्िनम् | 
इलि श्रत स्तत्वादिस्याह् । 
सावमोनोऽपि । 
सुखं नित्यानतलिकायम् तत्साक्षात्कार ठक्च । 
माक्षस्तेनोपपद्यन्ते श्रनयोऽपि यथाश्रुलाः। 
खप्रक  च्लठलव्यक्तिरव सुक्तिम्तु वस्तुनः । 
च्यापकम्र् सवजीवानामानन्दमय मदवरम् । 
रूपं श्चालिवरखर्गदष्म् तत्साष्लात्कार एव च| 
लद्भेदरोऽपि जीषानासिषट एवात इङ्यताम् । 

इति इत्यलम् । 
अक्ष्ण : करष्णः सम्पद्यते तथा करोति कृष्णी- 

द्विततयसूशत्राधासङ्खतिः स्पष्टैव । 
वस्तुतोऽलत्वादाद् कलिपतेति । अत्र बीजमाह नहीति । नात्पर्म- 

माहिवञ्चति । अपिः पूव समुश्चये। स्पष्ट तताऽरन) तरा यत्रे स्माद 
छा स्त्वथदत्याहु तश्चत  सत्दक्षतत्वन तत्वामत्याहु खत्यात। तस्या. 

अन्यत्वाद्ाह तदिति मोपि आदेत्वस्यानुषङ्कः ¡ उक्तमेव विष्टादयति 
सतेति । किञ्च दुःखध्वंसस्येव मोक्षत्वे तत्काटे दुःखध्वंसबत्ुखभ्वं- 
सस्यापि सत्वेन तद्वुपतया तस्यानुपादेयतापन्तिरित्याद्यन्यश्रस्पण- 
सदादहारुमिति । 

वातिके तद्भाव इति करणतृतीयान्ततच्छब्देन समासः । अभून- 
पदेन करट पष्टयन्तेन सः। भूतत्वं च प्रत्याखत्या तद्भावश्चब्द् घरक- 
तच्छम्द्ाथेकरणकषःवेनेव प्राह्यं एवश्च येनैव सपण प्रागभूतं तेन 
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करोति। यच प्रक्ातिरेव विकारसाररयमापययमाना वि 
वक््थने तत्र स्चिप्रत्ययः । कृभ्वस्तियोगे खमस्पद्यकत्तेरि 
चिरभूनलद्धाव इति वक्तव्यमिति सुच्वाात्तिकल{द्वाष्य- 
वलात् । अतथाभ्रूलस्य चथामावे करादियोगे संपद्यक- 
तत्वेन विव्षितागंवाचकाच्च्िरिति नदः) प्क 
रवाचक्रारस्वसाटश्येन परक्रुततौ वत्तमानादृयं पत्यः 
करोत्यादिक्रियाकारकत्वम् प्रकृतिभूतस्येव विकारसा- 
दद्य प्राक्षस्यति बाध्यम् 1 अतएव सङ्घामवन्ति 
त्राह्यणाः त्वद्भवति देवदन्य हइस्छादौ वचनपुरुषव्यव- 
स्था । तदुक्त हरिणा 

पूवा बस्थामविजहत् संस्शद्ध मेसुत्तरम् । 
संसरित इवाधात्मा जायमानाऽभिध्ीयत ॥ 

पूवावस्था कारणावस्था। उन्नरं घमेम् का्यावस्थाम्। 
एवंचावस्थाद्यावाच्छिन्नमेकं वस्तु पर्वावस्थानुय॒ण्ये- 
नोत्तरावस्थाप्राप्त्युन्सुखं विकाररूपभिव प्रातम् जा- 
यते इत्थमिघीथते असङ्कः सङो मवततीत्यादौ । अ 
तएव प्रक्रनिचिक्रत्योः सामानाधिकरण्यम् । नन्वेचसु- 
भयाः कर्तैत्ापत्तिः । अत उक्तम- 

सव्यापारतरः कथित्क चिद्धमः प्रतीयते । 
संखञ्यन्ने च भावानां मदचन्त्याोऽपि शक्तयः] हति 

रूपेण तस्य भावोऽभूततद्धाव इनि फलितं तदाहानथेति । पयैवसित- 
माह विकरेति। ततो खन्धमेव विशेषमाह करोत्याद्ति अतप 
तस्यैव तत्वादेष ! 

उत्तराध्रोथंमाह पूर्वेत्यादि । वस्तुतो ऽतत्वादाहेवेति। अतएव एक- 
स्यावस्थाद्वययुक्तत्वादेव । इत्यादौ तयस्तामेत्यन्वयः | पवमेकस्या- 
वस्थाद्ययुक्तत्व । उक्तं तेनेव । कचिदिति खुष्चतमाह् लक्ष्येति । सादि. 
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लश््यानुसखारद्धाच््य वचिक्रुतरेत्र साक्षात्कनृत्वं ब 
त्तौ तदीयलौकिक च प्रकृतेरेव साक्चात्कतेत्वम् । अ- 
त्वं त्वं सम्पद्यत इत्यर्थे त्वद्धवलात्यव भाचतनत्यामति- 
युष्मद्युपपद हति सुच्र भाष्योक्तेः । अधमेव परकषस्लर- 
पोक्तः सगः कतेरार्त्यारेकव ्िरवरूपः। अनण्वात्वं 
त्वं मवति त्वद्धवतीत्याद पक्रनः कलतुत्वात् प्रथमपु 
रुषः । त्वमत्वं मवसतीत्यथं त्वद्धवसात्यच | वाक्ये तु 
साक्लाद्िकारस्येव, सुवणपिष्डः ग्वादिराङ्ारमदटक कु 
पडले धवत इति परस्पाया साष्यप्रयोगे चिक्रूतः क- 
तंत्वदशचात् । 

किख च्त्यन्ते तद्धाक्ये च परकुतिरूपभनारोपितं 
विकारशूपं त्वारापितम् ! आरोपिनानारोपतस- 
मभमिन्पाहारेऽनासेपिनस्यैव कतेल्वपनीनिः। आसौप- 
तस्यावस्तुत्वन क्रियाजनकत्वरूपकारकन्वाभाकात् 
द्रथोरपि चस्तुत्वे तु चिकारस्येव खुरूतया जायमान. 
त्वादिन। तस्यैव साक्षात्कतैत्वम् पक्रतेस्तु तदसेदन 
तदार रूध्चिदिति न कदापि सुवणपिष्डाश्रया वि 
भक्तिरिति बाध्यम् । एवञ्च विकृनः प्रक्रुतेवाोपि- 

वाचकः भक्तेः संख्यां गृह्णाति चिक्रतेनं तु । 

इति प्राचीनपवाद्ः च्विप्रत्थयदविषथकः | 
स्यनेन पर्परथा तस्या अपीनि सूचितं । द्विनीयमानमादान्वमिति त. 
येति स व्यापारतर इत्यक्रत्यथैः । संसृज्यन्ते इत्यस्यार्थमाह संस 
इति, प्रथमत उभयन्नरात मादः | अद्य वरादयान शन्तत्वामातकश्षः 

युष्कसिद्धोऽप्ययमथे इत्याह किञ्चेति। तदिति लोक्रिक इत्यर्थः 
चाक्षये भह इयोरपीति। नकदापीति। पतनेको चश्चः पञ नोका भव. 
न्तीत्येव प्रयाग इवि चितं । स तदटुखक्चो सवन्नासिनेषधस्य अरमादं 
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एवं चिवप्रत्ययान्ते सादह्यमूलामेदाध्यवसायेन 
विक्राराभेदमापन्नपरकृत्तेः कतृत्वेनानयोरप्युक्तत्वम् | 
महद्भ्रुता जाद्यणीस्यादौ सामानाधिकरण्यं गौणत्वं 
चाति बाध्यम् । एवश्च कारणीभश्ुनो दण्ड इत्यादौ च्वि- 
प्रत्ययो ऽसाधुरेव । सादर्यमूलकविकारामदप्रतीतावे- 
ख तत्पघरत्तः । ध्वनितं चेदमात्सूच्र भाष्ये इत्यन्य 
निरूपितम् । ब्रह्मीमवन्नीत्यादिप्रयोगे छनन्दसत्वाद्- 
त्यन्तस्वाथिकदिच्चरिति बोध्यम् । 

इति तषडलताः। 

एव । अचुशासनत्वनिरासायाह् प्रा्ीनेःते । अन्य््रास्य योजनं तु उ- 
कभाष्यविरोधेन प्रामादिक । पतेन पञ्चनोका भवतीत्यपीत्यपास्तं | 

साहभ्यभूटेति बहुवीहिः। सामानाधिकरण्येन वृवत्वं गौणत्वे. 
नात्वामावः अमहान्महान्मवतीत्यादौ सांततिर्दीघेस्तु भवयेव त- 
तरतन्न्यायाप्रदृत्ते रन्यत्र स्पष्ठत्वात्त् 1 गोमतीभूतेत्य् तु भाप्यप्रयो 
गदेव न पुंवत्वं! एवचत्यस्या्थमाह सादश्येति । नचाकारणत्वाद्यध्य 
वस्रायपूचंक्र इ!रणत्वादिबो घार्स इति वाच्य एवंहि अगत्वारोप 
पु्कगोत्ववुद्धयाच्वौ गेऽभवदित्यादौ गोणत्वाभवेनोदिति भापषप्रग- 
ह्यत्वस्य निपघाय रग्यन्ने प्रतिषेधवचनस्याचदयकत्वेन तत्प्रत्यःख्यान- 
षरोतसूचरस्थभाप्याविसराघापत्तः । तत्प्रामाण्येनानासोपितातथाभूते 
आसेपिततद्धावसंपद्दावेचास्य प्रत्ययस्य स्वीकारत्। तेन योगि प्रसा. 
देनामहतिमुख्यमदहत्वोत्पत्तौ नच्विस्तदाह ध्वनितमिति अन्यक्रोदयोः- 
तादौ अतप्पवाह बह्मीति । 

इति तद्धिताथेविवरणं । 
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अथ कीौप्सा 

धच्त व्ल सश्चति ! अचर कोप्सायान्डिन्वस् । 

अच्च स्वप्रक्रल्यथ निष्ठं उाप्यत्वं लन्निस्ापितं व्या- 
पकत्वं च हाब्द्वोधविषयः । उ्यासि वुवोधाथेषोरि- 
दं बाक्यमित्यवगमाद्वीप्सा परयाक्रधमं एव । न्याप 

कल्वं च बह्ुखाः प्रार्दिलादिगा नि्रद्यम् । नच्च 
दविकेचन न पूथकमंर्यायुक्तानां नानाद्रन्धाणांतदाव 
द्स्थाना प्रत्वकरूपणा गुणाक्थाद्रस्चयुमपदन्वयो म 

सात त्तर उ्वापकत्चपधतात्तः श्थक्सर्यायुक्ताना- 

मितव्यनन ब्द्यण न हन्तत्य इत्यादो जात्या्प्रायण 
प्रयोगा न दिल्वमकक्षकतिषय चन 

अतएव गगः कालम् दण्ड्यन्तामित्यादौ न पये- 
क श्रतं दण्डनम् तथासलि सीप्मारिषयापहारः 

स्यात् प्रत्यक चालद् ण्डने संख्यान्तरोपजननाच्छन- 

संख्याञ्जवणं च विरुद्धं स्यात) वरषरेन परचष्ट्यमित्या- 
दौ पत्फकम् सखदाये च चाक्यस्षमाप्िः जद्यणैः प्र. 
बेव्यमित्यादेः च । ब्राह्मणा मोज्खन्तासित्यादौं 
भजनस्य तेस्िफलकर्वपद्न्चरूपत्वाच प्रत्कमेव सः 

मासिनं सञखदायेऽसम्मवात्त । युगपद्ग्रहणाच्च कम 
विवक्चाषां न, तत्रनेकप्रयोगस्येव दद्ानात् । वदा 

अथ वीप्सा 

स्व सुप अन्न बज्माह् तञरबात । नस् पुन भपणाथः । सषछपष् 

पकशेषनरिघय तदमाचादेव चा ग्युक्रमे स्याञ्च तृप्त चहुः चस्त्वर्थं 
तत्र क्रमविवष्वायां व्यापकत्वचेति बीप्साद्धवेचनस्य सुबत्त एक 
जायमानच्वात्तद्योस्यय्यापकत्क्चत्य्थ; } तदुर्थस्व सुपव्ररृत्यथेस्य 
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वु द्धिस्थानामित्यनेन जगततीतटवससिसववृक्षमसेचना- 
भाक्ऽपि तथा पयोगः । प्रकरणादेः संकोचकस्य स 
त्वात् । यच्र तु सङ्चक नास्ति तन्नासङोच इष्ट एव 
जातो जातो निघनसरुपेनीति यथा 

चथापकत्वं च तदर्थस्य येन संवन्पेनेलरान्वथस्त- 
त्सं बन्ध बुध्यते, सवन्धख विभक्त्ययं एवेवंच तादन. 
व्यापकत्वविरिष्टस्य संसगंतया मानमेव द्वि्चन॑- 
तात्पयंग्राहुकमेवंच ब्राह्यणाय क्रतं दृहीत्यादौ बुद्धि- 
स्थयाचदूव्राह्यणोदहुख्यकं कहातकमकं दानमिति बोधः 
त्राह्यणन्यापक्र कातदानाभेनितु फलति । संबन्धे ए- 

कस्बार्धिच्यापकत्वबोघस्यापरसंबान्धनि तद्यापक्छत्व- 
घाधफलकत्वात् । एवमन्यच्राप्यूहम् | 

यद्यप्युददप्रचिधेयान्यतरस्य कीप्सया प्रयोगेणो भ- 
यच्चापि च्थापकत्ववोध्रो भवत्येव तथापि क्चित्स्फुःट- 
प्रतीतये कचिदावर्यकत्वश्योतनाग्मेभयत्रापि दित्य 
यथा ब्रह्मणाय बाद्यणाय शत कतं देहीत्यादौ । ए- 
केकस्य शातं कातमित्यादौ च। यच्च यत्र धूमस्तज् चन्हि- 
रित्यादौ यद्यापक्रातरिकरणत्ववत्का धूमसत्ता तद्याप- 
का्िकरणनाचत्का वदह्धिधूमयोरयांप्पन्धापकता फल. 
पवेति शषः | तादशनि प्रकृत्य निष्व्याप्यतानिरूपिनेत्यर्थः। स्प. 
एकर्मत्वादेः। यावदिति वुद्धस्थवाक्चणनिषव्याप्यतानिरूपितव्याप- 
कताव्दुदेशताचत्त्राह्यणाद्द्यकामत्यथ. । बुद्धिस्थ वाद्यणन्याप- 
कत्वम् तु बुद्धिस्थव्राह्यणत्ववनिष्ठात्यत्ताभावप्रतियोागितानवनच्छेदक- 
ध्मवत्वम् । 
ब्राह्मणेभ्यः हनेरानदे हीस्यादौ अद्यणोदेर्यकम् बु दशतदयापकक्र- 
मतावच्छुलकर्मक दानमिति बाधस्तब्रादबामिति बत्कति। णत्ववद्यद्- 

१०.७ 
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ति ।गज्ञ गजेन भोक्तिकमित्यादौ गजन्यापकाथिकरण- 
तावत्कमोक्तकसत्ताभाव इति बोधः । सर्वाध्िकरण- 
तायां गजन्खापकत्वरूपाक्कोषणामावमादाय प्थच- 

स्यति। छर राके न शरङ्खमित्यन्न ताहशामऽ्मावस्प वि. 
दोख्याभावप्रयुक्तस्य बोधः । राज्ञा राज्ञः पुरुष इत्य 
दौ वुद्धिस्थयावद्राजस्वासिकः पुरुष हात बोधः) ग्रा. 
मो ग्रामो रमणाय इत्यादौ विदेष्यविक्ाषणमावस्मैव- 
संमगतया रमखौीयानिष्टविरेषणतानिरूपितग्रःमन्याप- 
कविरोष्यनाकान् म्राम इनि बाधः} अत्र चन रमणो 
रमणीयः छल इत्यादो रमणीयव्यापकविक्ोचणतानिरू- 
पि्नारि्हष्यलाचान् शन्हति बोधः) या यो घूनवा- 
न्सोऽग्चिमानित्यच् यच्छब्दो घूमवानित्यथक एव यथाऽ- 
ये चन्द्र इत्यनिकयाक्तातिदं पदाधच्चन्द्र एकनि दजामे 
प्रका उक्तम् । थच्छब्दप्रथयगस्तु लधघभरने दिरुक्तप- 
यागाय | रमखपा रमणाय इत्यन्रच बाधः घूमकच्न्ह्या- 

स्योप्यव्यापकञ्रास्तु फलति । 

धिक्ररणकेत्यथैः ! पवमग्रेपि तावत्कति तावद्रज्ाधिकग्णक्रमौक्ति- 
केत्यथः । सच्र वाघ तारदानि छद्राव्यापकाच्चकरणक्ाश्िकरणता- 
घच्छचशाधिकरणकसश्युग मत्ताभावस्यत्य्थः | राजति वुद्धिस्थराज- 
व्यापकस्वाभितावद्वाज्त्वर्थः) 

य विभक्तः प्रातिपदिकाथेमात्रे विधानान्ञाथवत्व तजाह ग्रामो 
भ्रास हांत। तपनि तन्नेव व्यापकन्वकरर्धादन्तिद्षः | अस्यारध्चर 
त्वाभावाखह च्थानि रूपकःदावनथात्वादाहानीति । नन्येक कमथ. 
मस्य श्रयोमोऽत आहयच्छब्देति रमति धृमत्रद्याषक्विसेपणतानिरू- 
पितविश्ेष्यतावानन्मम्नठीस्ययेः) 
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१ 

यत्तु अश्र धुमव्यापकल्वस्य बन्हो बोधः धूमवान् 
भुमज्यापक्रवाहिमानिति। तन्न । अनेकव्युत्पत्तिविरोधा- 

३ ख, (न छ, 1 

त् । जातो जातो निधनसुपेतीत्यादों जानव्यापकबि- 
रोषणतावत्कतृका निधनप्रा्िरिति नोधः कचित्तु उपा 
प्यव्यापक मावसबन्ध एव वि नकत्यथः चथा चन्तं घर्तं प्र- 
ताकि खाति इत्यादौ । अन्न दिवेचनप्रतिशन्दो तात्प- 

९ © प व [क > चै 

अहक । सवान् धटसान्पदयलयदा न द्रत्ब क्ात्स्न्यस्य 
| 1 ए | ष् # 

सवश्ाब्देनो क्तत्वात् । धृक्चं षृष्वमित्यादों बहूवचनत्वंन 
प्रयकनिदठेकत्वस्यैव तच मानात् | ब्राह्मणाय ाह्मणाय 
शात द्हीत्यादौ च प्रयेकं शतदानप्रतीतिरेकशेषे तु नेवम्। 
त्राह्मणेभ्यः शतं देदीव्युक्ते नियमेन प्रत्येक शतदाना- 
प्रतीतेः । चदा तु परिग्रहीतद्धिल्वानां कीप्सातदा 
मणो ब्राह्यणो पूजय, द्वाभ्यां काभ्यां जिस्याश्िभ्य 
त्यादि जवत्येव । 

अत्रेदं बोध्यम् । यन्न यत्पदे वीप्सा तञ्च तत्पदेन 

क्मविवक्षया आह घूमेति । यत्तिति यच्छन्दस्य धरमवत्पदाथ- 
कर्वे ऽपि दद्िव॑चनघ्योत्यव्यापकत्वस्य समाभव्याष्ुतपदार्थऽन्वयो 
उ्युतत्वेतर कल्पनादिति मावः । अनेकेति प्रागुक्तत्यथेः । धूमादेदध- 
धान्वयापेक्षयोक्तस्यैव न्याय्यस्वाच्च । छाचततु क्मप्रचचनीययगे । ज- 
ति स्वप्रङ्ृत्यभेगतं उथाप्यत्वं द्विवेचनयोत्यामेति केचित् । व्यति 
सुनते इतिवदित्यन्ये । भानादिनि अतष्द्व प्रत्यक बु्छन्यापककमेता- 
प्रतीतिः अन्यश्रापि फलटमेदमाह बद्धेति काद्चित्कप्रतीतेराह नि- 
यमेनेति तथाच तन्नानियमो ऽत्रतु नियम इति मेदः! काथिते इति 
तादश्चयत्पदसमभिव्याह!रदितिश्चेषः। अश्रमानमगह कारकमिति प्ट 

खं सत्यस्वभाप्यकचिरोधं परिहरति व्यज्ेति । अतएव स्म खा क्रियत्या 

दि खङ्गातिः। 
खक्मे काव्यप्रदीपाक्कि खण्डयति यत्विति । नात्र एकतरत्रापि।प- 
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सा । यत्पद ्ित्वेन यत्पद्ाथसमर्गे यच्छन्दा्रता- 
वच्छंद्कर्यापकत्व बोधित विनापि हिह्वं तत्पदार्थं 
संसर्गे तच्छब्द धताचच्छद्कव्यापकत्ववो प्रात् | 

कारक चादेजानीयादयां यां मन्येत सा भवत् )' 
इत्यकथितं चेति सूजमाष्य परयागात् | व्यञ्नना- 

नि यस्व यस्याचः कायसुच्यते तंतं भजन्त इत्यजाद् 
राते सच्रस्थमाष्यप्रयागास्स्पष्टत्वाय कव्चत्तत्पदऽपि 
प्सा द्धत्वस् | 

यत्ते नान्न देचचन कटु सिन्नो चत्तच्छ्दौ भिन्न- 
रूपेणैव वुद्धि स्छपदार्थपरामकाका विति । तन्न । बन्ध. 
तिपिपाद्धिषायां बहुयच्छब्दृप्रयोगापन्तः । उाभ्पामेव 

४९ 
सदप्रतततरतत चद्कमव् सव्रव्रताल्युपपत्ता दं 

(4 

तायप्रयागस्फाप कयथम्रापत्तरित्यरम् । 

हान काप्मा। 

दार्धेति तत्तदित्याद्धिः वह्लभात पवामस्य्रादिनालप्यवशयात् तस्माद्ध 
(स्द्ध गचनमेव तत् ̀  तङ्ताादे दत्व वाधद्यक्रिया<न्यत्र स्पष्टा) किञ्च 
ृताद्धवचन एकत्वाद्वस्वादि व्यत्रा्थनमव प्रनीधने पदार्धक्रातसरन्य- 
खातष्त्र वुद्धाववयाणा वहूना मध्र कनिपयानामेव होाभनत्ते प्रति. 
पाद न दत्वं यथाऽस्मिन्वन पञ्चषाः शोभना इतीति बोध्यं तद्राहे- 
त्यरूमित्ति। 

इति कीप्क्षाविकृत्तिः। 
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एवं प्रकरतिपत्ययादयथवोघषनदारा शाश््रं विदिश्र- 
स्थ पद्पदाथस्य वोाधनद्रारा वाक्याधेस्य बोधक स- 
ल्के व्यवहारापयाभे । यद्यपि दाशज्ञानं चिना ष 
कारान्तरेणा पि पदाथन्ञानं रोके दृरयते लथापि खा 

प्रक्रतिप्रत्ययव्युतह्पादनप्रूबक वविजातायतज्ज्ञानपू- 
दकप्रयोगस्य चित्तद्युडद्धारापवगंसंपाद्कत्पेन शाख 
ज्ञानस्यावक्यकत्वात् । तदुक्तं हरिणा । 

तदुद्रारमपवगेस्थ वाङ्मलानां चिकित्सितम् । हति। 

एवं लद्चनोपायेन सर्व छब्द्प्रतिपषत्तौ च चाख- 
स्योपयोगो बोध्य इति शिवम् । 

न ५, (म, अधीत्य फणिभाष्यान्चि खुधीन्द्रह्रिदीक्ितात् । 
न्यायलन्त्रं रानरामाद्रादिरक्रो्रासनः॥ 
याचकानां कल्पतरोररिकक्चदहुतारनात् । 
श्युङ्खवेरपुराधीशाद्रामतो रृज्चजीतिकः ॥ २ ॥ 
सबतन्त्राथतत्वज्ञः सवच्र च निवबन्धक्रुत् । 
वैयाक्ररणनागेराः स्फोंटाथनक्रषमतम् ॥ 

उपक्रमोपसदारयारेकयाय ग्रथमुपसहरात एवमिति उक्तश्रकारेणे- 
त्यर्थः। आदिना आदेश्ादि तेषां तदथौनां चेत्यथः। पएवमन्रऽपि चाक्या- 

अस्यति पाठः तत् शासन फलांतस्मप्यादैवमिति । उक्तपरकारणेत्यथः 

कीक्तय आहाधीत्येति अस्याक्तवानित्यच्ान्वयोऽ्ग्रेऽनुषयश्च पचम्यानिं 

यमपूवैकतत्स्वाकारः सूचितः। रामरामात् समरामभद्धाचाय।त् ॥ तत्र 

रूपकः वादीति। कक्षं तृण । सामतः रामसिहात्। उमया साहनः। अस्य 

ग्रन्थकक्तः। पण्डिते सति। पण्डितेरेति पारातिर अत्रा्या युक्तः दष्रर्वनं 

स्वस्य; पयो धित्वेनश्चाद्जस्य, समन्वेनरामस्याध्यासः। नापुत्रस्य राकां 

स्तीत्यादिश्चुत्यमोचरत्वमाह ¦ रान्देन्दुशखरयमाते । स्वमता पल्ला. 

त्वं । तो द्विवार्चिति द्विचम् । 
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परिष्क्रत्योक्तवांस्तेन प्रीयतसुमया शिचः॥३॥ 
टृटस्तक्ऽस्य नाभ्यामन इलि चिन्त्यं न पण्डिने। 
दषदोऽपि हि सन्तीणीः पयापो रामयोगलः॥ ४॥ 

५ भ, # क 9 न, 

शब्दन्दु शस्व पुच्ं पजूषां चव कन्यकाम् 
खमलतां सस्यमुत्पाश्य दव्यारापना मया ॥९।॥ 

इति श्रीवैयाकरणसिद्धान्तमञ्जुष्राख्ये 

स्फोारवादः समाघ्रः॥ 

दिसार(र)कसुश्षपा करसमितवस्सरे 
नटखाख्ये ज्ये छमासे च बषस्थ च दिवाकरे ॥१॥ 
इृष्णपक्षे दश्चंनिथो सोदि्णधनिसयुजि। | 
इदुवार घस्चरेषे कखवेपूततिमागत। ॥२॥ 

दति श्रीमस्पायेगु डोपाख्यवेजनाथविरचिता मञूवा 
विच्त्तिः; कला परिपूण ॥ 

(१) अत्र यथावरत्पारस्य मुलपुस्तक ऽनुपलम्माद्यधास्थित प 
पारोऽवस्थापतः । वामगणनया नलखास्यसवस्तसद्चा नयतसषरस्स- 
रसख्याहितव्या। 





विज्ञापना 
4 र 

विदितमेवेद विश्वेषां विपश्चितां विशेषतो मीमांसाश्चाले परिः 
तमधिगतवता-यद्यं ""मीमासाकौस्वुभाख्यः'” अन्थः पण्डितङ्करुवः 

सेः श्रमद्धिः श्रीखण्डदेवः रचितः तत्तादशमुपकारमादकाति ` 
दुषां विखर्थिनां चेति | सोऽयमस्पीयसा भागेन श्रीकाज्च्या मुदितं 
ऽपि महता मागेनावशिषट. दोरभ्येन न त॒ष्ठिमावहति स्म पितृणा पाठयि 
णाञ्च | तमिमं दोषं दूरीकतुमनसा मया सुद्रणमस्यावशिष्टस्य भागसं 
समारब्धम् ] इदानी प्रथमाध्यायस्य तृतीयचतुर्थौ पादै श्रीकाश्चीहिम्दूरि 
रववियाटयंमीमासम्रधानाध्यापकैः श्रीचिन्नस्वारिवाच्िभिः तः 
तत्रोदाहतश्रुतिस्यव्यादिकाक्यानां स्थरविशेपनिरदचपूर्वकं पाठन्तरभद 
रनपुरस्सरं च सम्यक् शोधितौ युद्रितौ विक्रयाय सन्नद्धौ वर्तेते 
खण्डत्रयेण च परिपणेभिदे पादद्वयम् | मूट्यमस्य सा्चतुष्टयरूप्य 
काणि, ड. ४॥) | 

द्वितीयाध्यायस्य तृतीयपादोऽपि सुद्रणायारढ्धः ! मन्ये भगवः 

विश्वेशस्य कृपया समग्रोऽयं अन्थोऽचिरादेव प्रकाशमेष्यति, तोषयि 
प्यति सुधिया मनांसीति ! मीमासान्यायप्रकाशोऽप वैर साक्िवर्येः छर 
तया सारावेवेन्यास्यया व्याख्यया सवतो मया सुद्राप्यमाणो मास 
भ्यन्तर एव विदुषां नयनगोचरो भवेदेति- 

हमारे यषा हर किस्मकरी छण तथा जिर्द साजी का कार्यं भी होता डे 
विदुषां वशंवदः 

, श्री जयक्रष्णदासयुप्नः 
वाराणसी „ सेक्रदरी 

| चोखम्बास्सछृतसोरीज, 
बनारस सिरी । 



हरिदाससस्छ्तयन्थमालासमास्य- 
काशीसस्कतसीरीज पुस्तकमारर्याः | 

इय कारी--सस्कृतयन्थमाखा विभागक प्रकारिता भवति ¦ एतस्या प्राची- 
ना नवीनाश्वे दुरखुमा सरुमाश्च अल्युपयुक्ता संस्कृतग्रन्था काशिकराजकीयसंस्क्- 
तपाटारीये पण्डितेरन्येरपि विद्रद्धि सरोधिता क्रमेण संसुद्रिता भवन्ति । अस्यां 
परकाद्यमाणाना म्रन्थाना मूल्यं सूचीपत्रे प्रकाशितं वतेते । परं तु एतस्या नियमेना- 
विच्छिन्नतया निधितन्राहकमहाशयाना प्रतिमुद्रारशतकं पचच्विंशतिसुद्रा- ८ कमिशन ) 
परावर्तिता भवेयु, मागेव्ययश्च न पथक् दातव्यो भवेन् । 

तन्न मुद्धितश्रन्थनामानि। र. आ. पा. 
१ नरूुपाक्ः नठविरचितः | संपूणेः ( पाकराख्म् १) १--८--° 
२ संक्षपासीरकम् । रामती्थस्वामिहता- 
ऽल्वयाथेबोधिनी सकासदहितम् । ( वेदान्तं १) १०-०-€ 
३ वैरोषिकद्शनम् | ससखक~प्ररास्तपादभा- 
प्योपस्काराभ्यां समन्वितम् । ( वैरषिकं १) ३२-<--9 

 शभरीसूक्तम्। विघयारण्यपथ्वीवयद्याचाये- 
तमाष्यज्रयेण रप्पण्या च समलङ्ःतम् ( चदेक १ ) ०-६--° 

५ छघुराब्देन्दुरोखरः चन्द्रकरारीकासहितः तत्पुरुषादि- 
समात्पयन्तः ( व्याकरणं १ ) १५-५--० 

दे कारिकावली मुक्ता° दिन रामणे 
हाब्दखण्डसदहिता तथा “शगुणनिरूपण' 
दिनकरीय महामहोपध्याय प० शीरक्ष्मण- 
दराखीव्याख्यास्हिता । (न्यायं १) ६--०--9 

९9 पञ्चीकरणम् । वार्तिंकाभरणालडूःतवातिकः- 
कया-तस्वचन्द्रिकाखसवेतविबरणन च 

समन्वितम् । ( वेदान्तं २) ०-<--9 
< अङङ्कारप्रदीपः पण्डितवर विदवेश्वर- 

पाण्डयनिर्भितः। ( काव्यं १) °--८---० 

९ अनङ्गरङ्कः मदाकविकल्याणमह्षिर- 
चितः। ( कामदाख्र १) 5-१२-० 

१० जातकपारिजातः, श्रीवेयनाथदरमणा विरचितः। [ज्यो० १] २-०- 

११ पारस्कररह्यसूचम् । कात्यायनद्तरीयश्नाद्ध- 
द्रोच-खान-भोजन-कल्पदखदितम्। [ कमै° १] °--<--° 



म् काशी सस्करतसीरीज्त | 
तन्न मुद्ितश्रन्थनामानि २.आ. पा. 

१२ पुरुषष््कूम्। सायणभाष्य-महीधरः 
भाष्य-मगरुभाष्य-~निम्बाकमतभाष्यचतु- 
यस हितम् । ( वेविकं २) १--४-9 

१३ श्रीमत्सनल्सुजातीयम्-श्रीमच्छङरभगवत्पाद् विर 
चितभाष्येण नीखकण्ठीव्याख्यया च सवलितम। [वे ०३] १--&--9 

१४ कुमारसभव महाकाव्यम् । महाकवि श्रीकालिदाख- 
वि० । सञ्जीवनी-शिद्युहितेषिणी-खीकाद्धयोपेतम् 
सम्बूणम् । ( काव्य २) २-59-9 

१५ श्रुतबोधदछन्दो्रन्थः । आनन्द्वद्धिनीतात्पयप- 
काशाख्यसस्कृत-भाषाटीकासहित [छदः १] ०-६-95 

१६ कारिकावली मुक्तावछी-न्यायचन्द्रिका(- 
रीकादयसहिता सखरिप्पणा । ( न्याय २) १-००-9 

१७ पारस्करग्रह्य सूत्रं हरिहरमाष्य-गद्ाधरभाष्यद्धय- 
सहितम् । { कमेकाण्डं २) सादीजिष्दं ३-०--9 

१८ सक्षेपशारीरकम्-मधूखदनीरसीका भाग १-२ 
( वेदान्तं ४) १०--०~ ० 

१९ कुज रिका-अथात् अभिनवा परिभावेन्दु 
शेखरपरिष्कृतिनिमितिः। ०--८- 9 

२० क(तीयेष्टेदीपकः । ( ददोपौणेमासपद्धतिः ) १-- ०--9 
२९ खत्तपाटि-श्रा्िवमहेम्नस्तोचरम् ( स्तोघ्रविऽ ) १-०--० 
२२ बोद्धा ऽऽचायं श्रीघमेकीर्तिप्रणीतः ससेक- 

न्यायनिन्दुः भाषारीकासहितः ( बोद्धन्याय विऽ ९) १--८-9 
२३ सपरिष्ृत दपेणसहित वैयाकरणभूषण 

सारः ( व्याकरणं वि०३) &--०--© 
२४ न्यायवात्तिकतात्पय्य॑रीका-धीवाचस्पतिमिश्रविरचिता। 

भ्रथमाघ्याय-पभरथयमागः । ( स्यायविमाग ३ ) --9--० 

जयकरष्णदास-हरिदासगपः 
पर्रादिपेषपणस्थानम् चखस्बा सस्त सरोज आफीस, 

विद्याविराश् प्रेस, गोपारूमषिर छेन; 

ननत(रस् सटा) 





+ 
ल्ट द 

हमारे यहां हर तरह की संस्कृत पुस्तके मे ! 
माषा टीका के हरवक्छ तैय्यार रहती हैँ इसके ¦ 
अलखवे हर तरह की छपाद तथा जिस्द् के 
वधाद का कायं भी होता हे। 

3-०-63 

द ०० 

पोत ष्व्] सस्रत सररज अफ 
विद्याविखस प्रस, गापाठमंदिर 




